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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 
И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
УДК 377.35.03:070.422 

Дяченко М. Д. 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті здійснено спробу розкрити сутність понять «творча особистість» та «професійна 
компетентність», висвітлено педагогічні й журналістські підходи до розуміння феномену творчос-
ті та професійної компетентності майбутнього журналіста. 

Ключові слова: журналіст, професійна освіта, розвиток, професійна компетентність, професі-
онал, самореалізація, творча особистість, творчість. 

В статье предпринята попытка раскрыть сущность понятий «творческая личность» и «про-
фессиональная компетентность», освещены педагогические и журналистские подходы к пониманию 
феномена творчества и профессиональной компетентности будущего журналиста. 

Ключевые слова: журналист, профессиональное образование, развитие, профессиональная ком-
петентность, профессионал, самореализация, творческая личность, творчество. 

In the article is carried out attempt to expose essence of concepts «creative personality» and «profes-
sional competence», the pedagogical and journalistic going is lighted near understanding of the phenome-
non of creation and professional competence of future journalist. 

Key words: journalist, trade education, development, professional competence, professional, self-
realization, creative personality, creation. 

 
Постановка проблеми. Доля держави і пе-

рспектива розвитку громадянського суспільства 
значною мірою залежать від професійної компе-
тентності та творчого підходу журналістів до 
виконання свого призначення, функцій і соціа-
льних ролей. 

Сьогодні українське суспільство потребує 
таких працівників засобів масової інформації, 
які є творчими особистостями, з високим рівнем 
професійної компетентності, журналістської і 
загальної культури, з багатством духовних цін-
ностей, зі свіжими, неординарними підходами 
до актуальних проблем сьогодення – таких жур-
налістів, які здатні до самореалізації в умовах 
жорсткої конкуренції у площині ринкових від-
носин, які не лише функціонально готові до ви-
конання професійних обов’язків, але й здатні до 
творчого планетарного мислення, до формуван-
ня громадської думки на діалогічних засадах і на 
принципах гуманізму, які б зуміли творчо й опе-
ративно реагувати на зміни в усіх сферах життя. 

Актуальність статті пояснюється супереч-
ностями, що наразі існують між потребою сус-
пільства у висококваліфікованих, професійно 
компетентних, творчих, конкурентоспромож-
них, відповідальних журналістах і реальним рів-
нем підготовки фахівців для роботи в засобах 
масової інформації; між рівнем вимог до профе-
сійної компетентності майбутніх журналістів і 
відсутністю ефективних форм, методів і засобів 

для формування необхідних професійних та 
особистісних рис у студентів; між вимогами ча-
су до впровадження альтернативних, інновацій-
них, креативних методів підготовки майбутніх 
журналістів і почасти застарілим традиційним 
підходом до професійного навчання. 

Теоретична значущість і недостатня розроб-
леність питання визначили тему статті, а її ме-
тою стало розкриття сутності понять «творча 
особистість» та «професійна компетентність», 
висвітлення філософських, педагогічних, психо-
логічних і журналістських поглядів на проблему 
формування творчої особистості майбутнього 
журналіста та його професійної компетентності 
під час навчання. 

Виклад основного матеріалу. Загальною 
метою професійної підготовки фахівців є здо-
буття студентами необхідних для майбутньої ді-
яльності компетенцій. У словниках поняття 
«компетенція» в основному зводиться до таких 
визначень: 1) коло повноважень, коло питань, в 
яких людина добре поінформована, володіє знан-
нями і досвідом в тій чи іншій сфері; 2) знання 
та досвід; 3) характеристика особистості, що во-
лодіє знаннями, які дозволяють розмірковувати 
авторитетно про що-небудь; 4) наперед задана 
вимога до освітньої підготовки (стандарт), поте-
нційна можливість, елемент компетентності. 

Термін «компетентність» (лат. competens – 
відповідний, здібний) означає володіння теоре-
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тичними знаннями, практичними навичками та 
вміннями, професійним досвідом у певній галу-
зі. У словнику «Професійна освіта» компетент-
ність (від лат. сompetens – належний, відповіда-
льний) тлумачиться як сукупність знань та 
умінь, необхідних для ефективної професійної 
діяльності: уміння аналізувати, передбачати на-
слідки професійної діяльності, використовувати 
інформацію [1, с. 149]. 

До структури компетентності відносять 
знання, пізнавальні навички, практичні навички, 
відношення, емоції, цінності та етику, мотива-
цію. 

Компетентність переважно визначають як 
сполуку психічних якостей, що дозволяє діяти 
самостійно і відповідально (дієва компетент-
ність), як володіння людиною здатністю і вмін-
ням виконувати певні трудові функції. 

Компетентна в певній галузі людина володіє 
відповідними здібностями, знаннями, практич-
ними вміннями, що дозволяють їй обґрунтовано 
міркувати про цю галузь і ефективно діяти в ній. 
Компетентність є своєрідним мірилом рівня 
професіоналізму особистості. 

На думку І. Чемерис «компетентність» як 
комплексна особистісна категорія означає прак-
тичну готовність та здатність людини діяти в 
певній галузі; вона включає знання, уявлення, 
навички, мотиви, цінності, реалізовані у життє-
вих та професійних контекстах, передбачає на-
явність досвіду діяльності. Як зазначає дослід-
ниця, професійна компетентність журналіста 
охоплює мотиваційну та операційну сфери фахі-
вця і передбачає знання гуманітарних, соціаль-
но-економічних, фундаментальних, професійно-
орієнтованих дисциплін; комунікативну компе-
тентність, володіючи якою журналіст здійснює 
професійні, психологічні, риторичні функції; за-
гальні та професійні вміння, що реалізуються 
через ціннісно-мотиваційні характеристики, сві-
тоглядну та соціально-політичну позицію; інди-
відуально-психологічні особливості та життєвий 
досвід [2, с. 5]. 

Цінною, на наш погляд, є думка Ю. Карасе-
вича про те, що сутність взаємодії практики і те-
орії в освітньому процесі полягає в розкритті 
креативних ресурсів особистості в ході вико-
нання навчальних і виробничих завдань, спеціа-
льно поставлених перед студентом в рамках ін-
дивідуальної навчальної програми, розробленої 
на основі вивчення можливостей і здібностей 
студента, зіставленої з потребами в кадрах вели-
кої структури в системі регіональних засобів ма-
сової інформації [3, с. 7]. 

Як стверджує нідерландський професор Ні-
ко Дрок у своїй статті «Зміна професійних ком-
петенцій у журналістській освіті», дебати з при-

воду того, якими спеціальними знаннями пови-
нен володіти журналіст, ведуться вже багато ро-
ків. Ведуться дискусії з приводу того, чи пови-
нна журналістська освіта бути націлена на роз-
виток конкретних навичок або воно має орієнту-
ватися на академічне міркування; чи слід йому 
концентруватися на заняттях практичної журна-
лістикою або на її дослідженні. Виникає питан-
ня: повинні ми навчати реальній журналістиці – 
такій, якою вона є, чи ідеальній – такій, якою ми 
хотіли б її бачити [4]. 

Цікаві думки з цього приводу висловила 
М. Кудрявцева, зазначивши, що професіоналізм 
у сучасному світі «припускає не тільки володін-
ня на високому рівні професійними технологія-
ми, а й глибоке усвідомлення відповідальності 
за свою діяльність, здатність до прогнозування 
наслідків, які вона може спричинити, передбачає 
погляд на людину, як на мету будь-якої діяльно-
сті та міру усіх речей, причетність до ключових 
проблем людства» [5, с. 178]. 

В Україні дедалі гострішою стає потреба в 
журналістах-універсалах, здатних оперативно і 
творчо вирішувати професійні завдання, але слід 
зауважити, що практика системи ЗМІ свідчить 
про недостатню підготовленість журналістів до 
вирішення поставлених завдань на рівні профе-
сіоналізму, високої моральної і творчої культу-
ри, а «творча некомпетентність журналіста при-
водить до труднощів у розумінні його масовою 
аудиторією, до неможливості досягнення ефек-
тивного результату професійної діяльності» [6, 
с. 4]. 

На думку російського вченого Ю. Карасеви-
ча, професійна компетентність журналістів є си-
нтезом трьох компонентів: аксіологічного, гно-
сеологического, праксеологического [3, с. 
7].Професійна компетентність журналіста – це, 
по суті, комплекс особистісних можливостей 
(знань, умінь, навичок, творчої активності, ко-
мунікативності), володіння відповідними компе-
тенціями. 

Н. Дрок виокремлює основні десять компе-
тенцій, які повинні придбати майбутні журналі-
сти у студентські роки в процесі професійного 
навчання: 
1) розуміти соціальну роль журналістики й змі-

ни, що відбуваються в ній; 
2) знаходити відповідні теми та аспекти, врахо-

вуючи громадські та виробничі цілі певних 
медіа каналів і ЗМІ; 

3) організовувати та планувати журналістську 
роботу; 

4) видобувати інформацію швидко, використо-
вуючи традиційні техніки збору фактів і ме-
тоди дослідження; 

5) виявляти головну інформацію; 
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6) структурувати інформацію в журналістській 
манері; 

7) викладати інформацію, використовуючи від-
повідну мову й ефективну журналістську 
форму; 

8) оцінювати результати журналістської роботи 
і нести за неї відповідальність;  

9) бути готовим до співпраці в команді або в 
редакційному колективі; 

10) працювати у професійних медіаорганізаціях 
або як фрілансер [4]. 
Одним із основних принципів формування 

професійної компетентності майбутнього жур-
наліста, на наше переконання, є принцип гума-
нізму: створення умов для формування кращих 
особистісних рис і розвиток природних здібнос-
тей студента; гуманізація стосунків між викла-
дачами й вихованцями, повага до особистості 
майбутнього спеціаліста, розуміння його запи-
тів, інтересів, гідності; виховання творчої гу-
манної особистості, толерантної щирої, людяної, 
духовної, доброзичливої, милосердної тощо. 

Студент, який уміє відстоювати свої погля-
ди, перемагати в дискусіях, здатний до макси-
мальної творчої самореалізації, тобто навчився 
конкурувати в освітньому середовищі, буде кон-
курентоспроможним і у професійному оточенні. 
Професіоналізація в інформаційному суспільстві – 
це засіб самореалізації особистості. 

Основні завдання формування професійної 
компетентності майбутнього журналіста: 
- створенні умов для активізації творчого по-

тенціалу особистості студента; 
- забезпеченні можливості оволодіння техно-

логіями самоорганізації та самоактуалізації; 
- формуванні конкурентоспроможності та про-

фесійної мобільності майбутнього фахівця; 
- розвитку комунікабельності та формуванні 

професійної культури діалогу; 
- організація методичної, дидактичної підтри-

мки студентів; 
- формуванні професійної самосвідомості та 

соціальної активності на основ особистісних 
якостей та професійних знань і практичних 
умінь та навичок, набутих у процесі журналі-
стської освіти. 
Заслуговує на особливу увагу наукова пози-

ція Ю. Карасевича щодо створення умов, які за-
безпечують формування професійної компетен-
тності студентів-журналістів у взаємодії універ-
ситету і телерадіокомпанії. Для забезпечення 
ефективності й результативності процесу фор-
мування професійної компетентності дослідник 
пропонує створити такі умови [3]: 
- реальна участь студентів-журналістів у дія-

льності телерадіокомпанії (створення матері-
алів радіомовлення і телепередач); 

- креативно-ціннісна позиція студента в осво-
єнні професійних знань і умінь; 

- ситуації цілеспрямованого формування про-
фесійних умінь студентів-журналістів (т. е. 
праксеологічний компонент компетентності); 

- аксиологічний потенціал взаємодії універси-
тету і телерадіокомпанії; 

- повноцінна науково-педагогічна діяльність 
провідних фахівців телерадіокомпанії в осві-
тньому процесі підготовки студентів-
журналістів в університеті. 
Передумовами для формування професійної 

компетентності й розвитку творчої особистості 
студента є створення педагогічно комфортного 
журналістського середовища, що дає можли-
вість підвищувати рівень творчої активності й 
професійної самореалізації майбутніх журналіс-
тів. 

Особливого значення набуває творча спів-
праця й духовна взаємодія між викладачем-
наставником і студентом із дотриманням «твор-
чої пропорції» [7, с. 73], моделювання спеціаль-
них педагогічних ситуацій, які стимулюють 
майбутніх журналістів планетарно мислити, 
розвивати власний творчий потенціал. 

Для формування творчого досвіду необхід-
но конструювати спеціальні педагогічні ситуа-
ції, що створюють умови для творчого вирішен-
ня, адже навчання творчості відбувається голо-
вним чином на проблемах, уже вирішених сус-
пільством.  

У процесі професійної підготовки студентів 
значна роль належить формуванню усвідомленої 
готовності до постійного саморозвитку, творчої 
самореалізації і професійного самовдосконален-
ня в умовах особливого журналістського сере-
довища, максимально наближеного до виробни-
чо-професійного. 

Ефективність діяльності майбутнього жур-
наліста в значній мірі визначатиметься не тільки 
рівнем його професійного вміння, але і ступенем 
професійної свідомості й самосвідомості особи-
стості, ставленням до своєї професії, адже успі-
шна діяльність журналіста залежить і від того, 
наскільки журналіст сам усвідомлює себе жур-
налістом. 

І хоч у сучасному світі інформаційні техно-
логії пронизують усі сфери суспільного життя, 
журналістика все ж таки повинна залишатися 
творчою професією, бо, за словами українського 
журналістикознавця І. Михайлина, «поки спеці-
альність «журналістика» не буде визнана твор-
чою професією, очікувати на істотні зрушення в 
журналістській освіті марно» [8, с. 6]. 

У науковій літературі творчість трактують 
як «форму діяльності людини, спрямовану на 
створення якісно нових для неї цінностей, що 
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мають суспільне значення, тобто важливих для 
формування особистості як суспільного 
суб’єкта» [9, с. 286], як «чинник і передумову 
свободи людини» [10, с. 142], як «мислення в 
його вищій формі, яке проявляється як уява і яке 
виходить за межі відомих способів вирішення 
виниклого завдання» [11, с. 140]. 

Наразі необхідним є перегляд «звичних 
упродовж десятиліть і століть характеристик, 
усталених норм освітньої діяльності» [9, с. 14], 
адже здатність сприймати зміни і творити їх – це 
найважливіша характеристика способу життя 
людини в ХХI столітті. Відтак треба готувати 
такого професіонала, який би був здатним пра-
цювати у процесі постійних змін, який би по-
стійно був готовим до інноваційних перетворень 
і прогресу, до професійного й особистісного са-
мовдосконалення. 

Творчість журналіста, на нашу думку, поля-
гає не тільки в літературних здібностях при 
створенні інформаційного продукту, але й у 
творчо-діяльнісному ставленні до навколишньої 
дійсності, у професійно свідомій позиції при 
формуванні громадської думки. 

Формування професійної компетентності 
студентів-журналістів неможливе без урахуван-
ня принципу єдності свідомості і діяльності, 
оскільки професійна свідомість є теоретичною 
основою готовності майбутнього фахівця до 
професійної діяльності. 

Реалізація соціальної і професійної відпові-
дальності журналіста в інформаційному суспіль-
стві поставлена в пряму залежність від високої 
громадянської зрілості та професіоналізму 
суб’єкта діяльності [3, с. 8]. Отже, формування 
професійної компетентності студентів-журналі-
стів є необхідним і першочерговим завданням 
сучасної журналістської освіти. 

Серед критеріїв професійної компетентності 
й готовності до журналістської діяльності май-
бутніх фахівців у галузі ЗМІ, на наше переко-
нання, можна назвати: 
- позитивне ставлення до обраної професії; 
- наявність спеціальних знань, умінь, навичок; 
- сформованість професійно важливих якостей; 
- навички самостійної творчої роботи; 
- планетарне мислення; 
- оволодіння методами наукового пізнання; 
- діяльнісно-творчий характер ставлення до 

дійсності; 
- здатність до інноваційної діяльності; 
- творчу активність, журналістський хист; 
- готовність до постійного саморозвитку та са-

моосвіти; 
- уміння оперативно реагувати на події сучас-

ності та відтворювати; 
- здатність до творчої самореалізації; 

- конкурентоспроможність; 
- сформованість особистісних рис характеру, 

що формують особливий стиль журналістсь-
кої діяльності. 
Критеріями творчої активності студентів-

журналістів може бути розумова, професійна і 
соціальна активність. Під розумовою активністю 
журналіста мається на увазі швидкість в аналізі 
інформації, оперативність в інтерпретації інфо-
рмації і інші якості, пов’язані з інтелектуальною 
працею журналіста в процесі підготовки інфор-
маційного продукту. Під професійною активніс-
тю можна розуміти прагнення журналіста вико-
нувати свої професійні обов’язки в поширенні 
інформаційного продукту. Під соціальною акти-
вністю розуміються риси лідерства, ініціативно-
сті в журналістському середовищі і співтоварис-
тві. 

Висновки. Сьогодні професійна компетент-
ність журналіста – це, насамперед, творчий ха-
рактер професійної діяльності, це – глибокі спе-
ціальні знання, це – і здатність виживати в умо-
вах ринкової економіки, і оперативність, і мобі-
льність, і конкурентоспроможність. Журналіст 
має бути і професіоналом, і високоосвіченою 
людиною, справжнім представником інформа-
ційної еліти, що потребує постійного пошуку 
нових шляхів і методів у професійній освіті 
майбутніх журналістів і відкриває перспективи 
для нових педагогічних досліджень проблеми 
формування професійної компетентності й роз-
витку творчої особистості студентів журналіст-
ських спеціальностей. 
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Журба К.О., Докукіна О.М. 

ПРОБЛЕМА МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

У статті з точки зору сучасної науки розглядається проблема виховання у школярів міжнаціо-
нальної толерантності, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною в умовах України і потребує тео-
ретичного і практичного вирішення. 

Ключові слова: міжнаціональна толерантність, глобалізація, міжетнічна політика, відміннос-
ті, взаємодія. 

В статье с точки зрения современной науки рассматривается проблема воспитания у школьни-
ков межнациональной толерантности, которая на сегодня является чрезвычайно актуальной в 
условиях Украины и нуждается в теоретическом и практическом решении. 

Ключевые слова: межнациональная толерантность, глобализация, межэтническая политика, 
отличия, взаимодействие. 

The article deals with actual problems of formation of international tolerance which is very urgent and 
needs theoretical and practical realization. 

Key words: international tolerance, globalization, ethnic policy, differences, interaction. 
 
Постановка проблеми. Життя сучасного 

суспільства будується на засадах демократії, 
справедливості, гуманізму. Воно є надзвичайно 
динамічним, мобільним, комунікативним. З од-
ного боку процес глобалізації супроводжується 
інтеграцією культур, розмиванням національних 
особливостей, зближенням економіки, законо-
давства, моди, спрощенням комунікацій і мігра-
ційних процесів, виникненням державних сою-
зів, об’єднань тощо, а з іншого – утверджується 
бажання відстояти і розвивати самобутню наці-
ональну культуру, мову, народні звичаї і тради-
ції. Закладена суперечність може спричинювати 
напруження і локальні конфлікти у відносинах 
як між народами, так і окремими представника-
ми багатонаціональних країн, якою на сьогодні є 
і Україна. Тому головним завданням школи є 
виховання у дітей міжнаціональної толерантно-
сті, яке б забезпечило мирне співіснування усіх 
народів і етносів, що населяють Україну. 

Інтерес до вирішення проблем міжнаціона-
льної толерантності цілком закономірно викли-
каний усвідомленням людства, що взаєморозу-
міння і мир не є природним і послідовним нас-
лідком прогресу в різних сферах людської дія-

льності. У ХХ ст. було прийнято багато декла-
рацій, хартій, законів, у яких втілилися ідеї сво-
боди особистості («Всезагальна декларація прав 
людини» 1948 р., «Декларація про релігіозну 
свободу» 1965 р., «Декларація принципів толе-
рантності» 1995 р. та ін.). Однак толерантність, 
що утвердилася таким чином у офіційних доку-
ментах, все ще далека від того, щоб стати зага-
льноприйнятим принципом взаємин. Міжнаціо-
нальна толерантність в сучасних умовах розумі-
ється як єдиний шлях, який веде до самозбере-
ження і подальшого культурного розвитку люд-
ства. 

Головним аргументом на користь міжнаціо-
нальної толерантності завжди були і залиша-
ються трагічні результати її відсутності, які про-
гнозовані і реальні. Основою міжнаціональної 
толерантності є позиція, за якою справжнім 
суб’єктом такої толерантності може бути тільки 
людина, яка бере до уваги іншу людину, не за-
лежно від її національної приналежності, віро-
сповідання і культури. 

Відкритим залишається питання, як досягти 
цього з першого погляду звичайного і водночас 
такого складного завдання. Цілком закономірно, 
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що виховання міжнаціональної толерантності як 
і будь-яких інших моральних якостей особисто-
сті розпочинається з раннього дитинства. Як це 
відбувається, якою є сутність міжнаціональної 
толерантності, як вона проявляється і в яких фо-
рмах, якими мають бути шляхи і методи для до-
сягненням поставлених цілей – цим питанням 
присвячена дана праця. 

Мета статті – на основі аналізу наукових 
праць візначити сутність понятть «толерант-
ність» та «міжнаціональна толерантність». 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
міжнаціональної толерантності має для України 
виключне значення, оскільки тут проживає по-
над 130 етносів і національностей. 

Верховна Рада України 1 листопада 1991 
року прийняла Декларацію прав національнос-
тей України. Виходячи з Декларації про держав-
ний суверенітет України, Акта про незалежність 

України, керуючись Загальною декларацією 
прав людини та ратифікованими Україною між-
народними пактами про права та свободи особи-
стості, Українська держава гарантує всім етніч-
ним групам, громадянам, що проживають на її 
території, рівні політичні, економічні, соціальні 
та культурні права. Дискримінація за національ-
ною ознакою забороняється й карається зако-
ном. Держава гарантує всім народам і народнос-
тям права на збереження їх традиційного розсе-
лення і забезпечує існування національно-
адміністративних одиниць, бере на себе 
обов’язок створювати належні умови для розви-
тку їх мов і культур. 

Україна на сьогодні належить до тих бага-
тонаціональних пострадянських країн, де не бу-
ло міжнаціональних конфліктів. Склад населен-
ня за національною ознакою на 2001 р. ілюструє 
табл. 1. 

Таблиця 1. 
Склад населення України за національною ознакою.* 

 

Національність 1989 2001 
2001 у порівнянні 

з 1989 (%) 
Українці  37429,4 37541,7 100,3 
Росіяни  11354,7 8334,1 73,4 
Білоруси 439,9 275,8 62,7 
Молдавани  324,5 258,8 79,7 
Кримські татари  46,8 248,2 в 5,3 рази більше 
Болгари 233,8 204,6 87,5 
Угорці 183,1 156,8 98 
Румуни 134,8 151 112 
Поляки 219 144,1 65,8 
Євреї 488,4 103,6 21,3 
Вірмени 55,5 99,9 в 1,8 рази більше 
Греки 98,4 91,5 96,9 
Татари 88,8 73,3 84,4 
Цигани 47,9 47,8 99 
Азербайжанці  36,9 45,2 122,2 
Грузини 23,5 34,2 145,3 
Німці 37,8 33,3 33 
Гагаузи 31,9 31,9 99,9 
Інші  211,1 177,1 83,9 

 

*Розроблено за матеріалами газети «Урядовий кур’єр» № 244 за 2002 р. 
 

Міжнаціональна толерантність у сучасних 
соціально-політичних умовах є найсуттєвішим 
явищем і поведінковою характеристикою особи-
стості як у суспільних, так і у міжособистісних 
відносинах. Постійно зростаюча необхідність 
прояву цих характеристик зумовлена зокрема 
активізацією життєвої позиції, зростанням по-
чуттів громадянськості, патріотизму та інших 
важливих і цінних особистісних якостей, які 
безпосередньо проявляють небайдуже, зацікав-
лене ставлення людини до оточуючого її світу. 
Ця важлива якість має виховуватися у підроста-
ючого покоління таким чином, аби кожен умів 
не тільки не провокувати конфлікти, ворожнечу, 

але й знаходив шляхи їх уникнення чи погашен-
ня. 

Поняття толерантності походить від латин-
ського tolero, який означає «терпіти, витримува-
ти, переносити». 

У преамбулі статуту ООН міжнаціональна 
толерантність означає «проявляти терпимість і 
жити разом, в мирі один з одним як добрі сусі-
ди». В Декларації принципів толерантності за-
значається, що міжнаціональна толерантність – 
це «прийняття і правильне розуміння великого 
різноманіття культур нашого світу, наших форм 
самовираження та способів прояву людської ін-
дивідуальності … коли кожен вправі дотримува-
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тися своїх переконань, і признає таке ж право за 
іншими» [1, с. 175]. 

Аналогічний підхід находимо і в преамбулі 
до Загальної декларації прав людини, де гово-
риться про «створення такого світу, в якому лю-
ди матимуть свободу слова та переконань, і бу-
дуть вільні від страху та залежності, проголоше-
но, як високе прагнення людей» [2]. 

Цікавим є той факт, що значення терміну 
«толерантність» різниться в різних мовах. Так, в 
англійській мові толерантність – це «готовність 
бути терплячим», у французькій – «усвідомлен-
ня, що інші можуть діяти інакше, ніж вона са-
ма», в іспанській – «здатність визнавати відмін-
ність від власних ідей чи помислів», у китайсь-
кій – «бути милосердним по відношенню до ін-
ших», в арабській – «прощення, м’якість, тер-
піння, чуйне ставлення до інших», у російській – 
«терпіння, терпимість» [3, с. 17]. 

У великому тлумачному словнику українсь-
кої мови толерантність визначається як «здат-
ність переносити несприятливий вплив яких-
небудь факторів; як поблажливість, терпимість 
до чиїхось думок, поглядів, вірувань» [4, с. 129]. 
У політологічному словнику толерантність роз-
глядається як «різновид взаємодії та взаємовід-
носин між різними сторонами – індивідами, со-
ціальними групами, державами, сторони якої 
виявляють сприйняття і терпіння щодо різниці у 
поглядах, уявленнях, позиціях та діях» [5, с. 
661]. 

Варто віддати належне Платону, який усві-
домлював необхідність взаємодії різних народів 
у державі і вважав, що «по-справжньому спільне 
життя, міцні і цінні зв’язки між людьми можливі 
завдяки їхньої інтелектуальної єдності» [6, с. 
166]. Спільність переконань та робота над духо-
вним змістом життя є тим істинним зв’язком, 
який об’єднує велику кількість людей у спільно-
ту. В цьому полягає, на думку Платона, принцип 
культурної держави, про що він говорить у своїх 
творах «Закони», «Держава». Засобом досягнен-
ня порозуміння між різними людьми є вихован-
ня, яке має здійснюватися за умови державної 
підтримки. 

В часи Середньовіччя до питання толерант-
ності зверталися Августін, Тертуліан, Фома Ак-
вінський, які розкривали його через моральний 
вимір особистості і гармонізацію її стосунків з 
собою і навколишнім світом. 

В епоху Відродження та в Новий час толе-
рантність стала предметом досліджень у працях 
К. Гельвеція, І. Канта, І. Г. Фіхте, М. Монтеня, 
Е. Роттердамського та ін. Зокрема, Е. Роттердам-
ський сформулював свою місію в одному із сво-
їх листів Йонасові Йодоку від 10 травня 1521 р.: 
«Не знаю, – писав він, – чого зможуть домогтися 

мій талант і мої твори, проте я наміряюсь і праг-
ну бути корисним не лише німцям, а й францу-
зам, іспанцям, англійцям, чехам, рутенцям і, як-
що тільки зумію, навіть туркам і сарацинам». 
(Під назвою «рутенці» (Rutheni) Еразм розуміє 
слов’ян, які населяли Східну Європу). Водночас 
філософ добре розумів, що роз’єднують різні 
народи самозакоханість, пихатість, перекона-
ність у власній вибірковій місії, що він висміює 
у своєму сатиричному творі «Похвала Глупоті»: 

«У кожного народу є своя особлива Філав-
тія-самолюбивість. Британці, наприклад, пиша-
ються зовнішністю, музичною освітою й розкі-
шними бенкетами. Шотландці хизуються шля-
хетністю і приналежністю до царського роду. А 
також витонченим розумом і дотепністю. Галли 
хваляться ввічливістю, а парижани, зокрема, – 
винятковою обізнаністю в теології. Італійці вва-
жають себе найкращими поцінувачами худож-
ньої літератури та красномовності. Вони ж і 
надто пишаються тим, що вважають себе єди-
ними з усіх смертних, які не є варварами. Най-
більш пишаються цим римляни. Вони навіть уві 
сні марять про давній славетний Рим. Венеціан-
ці чваняться своєю знатністю. Греки тішаться 
тим, що заснували всі науки і що лише в них од-
них були такі вельми славні герої. 

Нащо вже турки – скописько варварів, а й ті 
знайшли чим хвалитися, – своєю релігією, мов-
ляв, вони і тільки вони правовірні, а тому смі-
ються з християн, немов з забобонних. 

Іспанці нікому не хочуть поступитися воєн-
ною славою. Германці чваняться високим зрос-
том і знанням магії. Але чи не найдивніший са-
мообман у іудеїв, які все ще чекають на свого 
Месію і міцно тримаються Мойсея» [7, с. 57]. 

Таким чином філософ вбачає необхідним 
для порозуміння між народами навчитися ціну-
вати не лише себе і свій народ, а й інші народи, 
які також мають чим пишатися. 

Г. Сковорода вчив цінувати своє рідне, 
українське, а також цінності інших народів. Зок-
рема він писав: «Кожний повинен знати свій на-
род, а в народі пізнати себе. Якщо ти українець, 
то будь ним. Чи француз? Будь французом. Чи 
татарин? Будь татарином. Все добре на своєму 
місці і в своїй мірі, і все прекрасно, що чисте, 
природне, тобто не фальшиве» [8, с. 250]. 

Не втратили на сьогодні актуальності і по-
гляди М. Драгоманова, який писав: «Треба шу-
кати чогось іншого, такого, щоб стало вище над 
усіма національностями та й мирило їх, коли во-
ни підуть одна проти другої. Треба шукати все-
світньої правди, котра була б спільною всім на-
ціональностям» [9, с. 256]. 

Зокрема Т. Г. Шевченко виділяв як найвище 
благо добро, волелюбність, ненасилля, рівність 
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народів, вірив в їх перемогу над злом, тиранією. 
Істинним гуманізмом пронизана творчість Лесі 
Українки, Богдана Лепкого, Василя Стуса, Ва-
силя Симоненка, Б. Д. Грінченка. 

Вивченню природи і сутності толерантності 
присвячено праці філософів (О. Довгополової, Р. 
Валітової, В. Зінов’єва, В. Золотухіна, Н. Круг-
лової та ін.), в яких представлено широкий 
спектр розуміння толерантності – від байдужос-
ті до конфлікту: М. Бахтін, В. Біблер – як фор-
мування культури діалогу; А. Асмолов, С. Бон-
дирєва, В. Глєбкін, Д. Колесов, Л. Шайгерова – 
як формування установок толерантної свідомос-
ті, здатність індивіда без заперечення та протидії 
сприймати чужі думки, стиль життя, характер 
поведінки та інші особливості, що у сумі скла-
дають основу відмови від агресії. 

Аналіз наукових праць, присвячених дослі-
дженню проблем толерантності, свідчить, що 
між поняттями «толерантність» і «терпимість», 
представленими у філософії, немає достатньо 
чіткого розмежування, більше того, у визначен-
нях А. В. Петрицького, А. В. Зимбулі, Ю. А. 
Іщенка, В. М. Золотухіна, С. Ю. Головіна, А. Г. 
Асмолова і Г. У. Солдатової терпимість розгля-
дається як складова частина толерантності; 
остання, у свою чергу, вважається більш широ-
ким поняттям. 

Український вчений М. А. Журба вважає, 
що одним із пріоритетів педагогічної освіти в 
умовах світових інтеграційних і глобалізаційних 
процесів є толерантна міжкультурна взаємодія, 
що визначає культуру міжнаціонального спілку-
вання. Де «культура міжнаціонального спілку-
вання передбачає глибокий аналіз як того, що 
зближує народи, так і того, що їх роз’єднує. Ро-
зуміння відмінностей історичного коріння, мен-
талітету – підґрунтя зняття конфліктності у сто-
сунках. Гіпертрофовані претензії до минулого, 
постійне маніпулювання складними та часом 
суперечливими фактами історії, маніакальний 
пошук ворогів, акцентування уваги на кривдах і 
образах минулого обертаються нетерпимістю та 
«етнічними чистками» [10, с. 12]. Водночас від-
мова від культури міжнаціонального спілкуван-
ня може призвести до комплексу меншовартості 
чи, навпаки, до самозамилування, гіперболізації 
власної минувшини, некритичного ставлення до 
історії, міфотворення. 

У своєму дисертаційному дослідженні 
«Міжнаціональна толерантність в політичному 
процесі сучасної України» І. Ю. Кушніренко 
[11] звертає увагу на специфіку міжнаціональної 
толерантності в українському соціумі, яка є од-
ним з основних напрямів державної етнополіти-
ки та етнокультури і має бути важливим чинни-
ком міжетнічного співжиття на основі принци-

пів національного патріотизму та етнічного 
плюралізму. В умовах плюралізму культур саме 
принцип діалогу видається найбільш придатною 
формою людського співробітництва. Відповідно 
зростає й актуальність толерантності, яка є без-
заперечним атрибутом і умовою діалогу. Вчена 
розрізняє «толерантність» і «міжнаціональну 
толерантність», де толерантність об’єктивно не-
обхідна як обов’язковий регулятивний засіб, як 
багатопланово діюча «організуюча сила» у роз-
витку суспільства та соціальної свідомості, що 
дозволяє розглядати її як структуроутворюючий 
компонент в організації суспільства і досягненні 
політичного прогресу. Тоді як міжнаціональна 
толерантність – специфічна риса національного 
характеру, яка проявляється в терпимості та оці-
нці національного «вони», рівнозначному «ми». 
За своєю суттю міжнаціональна толерантність 
являє собою світоглядну основу етнічного різ-
номаїття та одночасно політику компромісу, 
згоди та єдності. Тому міжнаціональна толеран-
тність стала одним із принципів державної наці-
ональної політики, який характеризується спів-
працею різних національностей. 

Міжнаціональна толерантність, на думку 
дослідниці, має неабияке значення для України, 
яка є поліетнічною державою, до складу якої 
входять різні за походженням національні мен-
шини зі своєю етнічною, культурною та мовною 
самобутністю. «Держава та суспільство докла-
дають багато зусиль для досягнення міжетнічної 
толерантності в процесі побудови мирного полі-
етнічного суспільства, в якому поважаються 
права представників усіх національних меншин. 
Ухвалено ряд нормативно-правових актів, які 
сприяють захисту прав національних меншин. 
Але водночас існують чинники, які ускладню-
ють процес міжнаціональної взаємодії в Україні 
та сприяють виникненню специфічного кола 
проблем. Насамперед, це має прояв у декларати-
вності деяких положень українського законо-
давства щодо прав національних меншин та від-
сутності дієвих механізмів їх реалізації. Окремі 
політичні партії, групи та політики не рідко екс-
плуатують теми толерантності в багатонаціона-
льному українському суспільстві, що робить їх 
заполітизованими й уможливлює різноманітні 
політичні маніпуляції у сфері міжнаціональних 
взаємин. Особливо це стосується мовних пи-
тань, проблем збереження культурної та націо-
нальної ідентичності» [11, с. 3]. 

Аналізуючи останні вибори в країнах Євро-
пи, В. Кремень звернув увагу на той факт, що 
часто проблеми імміграції, небажання приїж-
джих з інших країн інтегруватися в суспільство 
стають усе більшою проблемою для європейців, 
що негативно впливає на міжетнічні і міжнаціо-
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нальні стосунки. У цьому зв’язку він відводить 
особливу роль системі державної освіти у фор-
муванні толерантної моделі нації і досягнення 
національного консенсусу в суспільстві. «Члени 
спільноти неминуче мають осягнути спільність 
історичної долі та спільної загальнонаціональної 
культури, тобто досягнути порозуміння щодо 
свого минулого й сподівань на майбутнє, усві-
домлення системи цінностей і почуттів, які 
пов’язують всіх громадян з рідним краєм. Тому 
немає чого дивуватися, коли після здобуття 
Україною незалежності завдання досягнення 
спільної громадської й національної ідентичнос-
ті було покладено на систему державної освіти 
та засоби масової інформації. І саме вони мусять 
доводити до громадськості імператив толерант-
ності як безумовного принципу поведінки, який 
в етиці німецького філософа Канта розглядався 
як безумовне моральне веління, вічне і незмінне, 
що покладено в основу моралі. Це стосується як 
представників національної більшості, так і 
представників національних меншин. Іншого 
просто не дано» [12, с. 6]. 

Значущість проблеми виховання міжнаціо-
нальної толерантності відзначає у свої роботі 
«Виховання особистості» І. Д. Бех, зауважуючи, 
що її вирішення залежить не стільки від невели-
кої групи політиків, скільки від масової свідо-
мості громадян. «Вона потребує формування у 
людства єдиних моральних пріоритетів, які б за-
безпечували стійке мирне співіснування. Такими 
пріоритетами є: 
- людина як найвища цінність цивілізації; 
- свобода і права людини як загальнолюдської 

цінності; 
- гуманізм і справедливість як універсальні 

принципи вселюдських стосунків; 
- толерантне ставлення до прав та інтересів 

усіх народів і націй – першочергова умова 
мирного співіснування і недопущення зброй-
них конфліктів; 

- непримиренне ставлення до порушень прав і 
свобод людини і народів – гарантія стабіль-
ного й міцного миру на всій Землі» [13, с. 
206–207]. 
На думку психолога, виховання підростаю-

чого покоління на зазначених пріоритетах до-
зволить уникнути збройних конфліктів та про-
тистоянь. Таке виховання передбачає викорис-
тання педагогами індивідуального та диферен-
ційованого підходу, врахування вікових особли-
востей дітей, їхніх типологічних і статевих від-
мінностей, рівня культури, ціннісних орієнтацій, 
індивідуальної історії життя. Результатом вихо-
вання міжнаціональної толерантності має бути 
стійка спрямованість особистості на підтримку і 
захист миру у широкому сенсі цього слова (з со-

бою, оточуючими, в родині, країні, на планеті, 
як захист життя і прав людини тощо). 

В. О. Компанієць, аналізуючи ґенезу понят-
тя «толерантність», визначає її як людську 
якість, здатність соціуму неворожо ставитися до 
існуючих серед людей релігійних, етнічних, 
культурних та ін. відмінностей, виходячи з 
принципу гуманізму та загальнолюдської мора-
лі, а також здатність знаходити компромісне рі-
шення для досягнення порозуміння та не конф-
ліктності [14, с. 87]. З метою запобігання таким 
явищам як шовінізм, расизм, фашизм педагог 
радить запровадити у школі полікультурне ви-
ховання. 

Заслуговують на увагу дослідження росій-
ських вчених В. Анреєвої, Т. Бурмістрової, Є. 
Боровикова, Ф. Горовського, О. Дмітрієва, Л. 
Лаврова та ін., присвячені питанням виховання у 
дусі миру, віротерпимості, етнокультурної та 
полікультурної освіти. 

Такі російські вчені, як Є. А. Боброва [15], 
В. П. Фурманова [16], у своїх працях розгляда-
ють міжнаціональну толерантність у контексті 
діалогу культур, який на їхню думку є способом 
загальнолюдського спілкування, що охоплює 
обмін інформацією і культурними цінностями в 
контексті міжетнічної комунікації. Зокрема В. П. 
Фурманова виділила наступні характеристики 
міжкультурної комунікації: 
- взаємодія культур у конкретному часі та про-

сторі, де культурні контакти набувають пев-
них форм і знаходять свій вираз у взаємодії і 
діалозі; 

- взаємодія культур, що полягає у виявленні 
загальнолюдського і специфічного кожної 
культури як системи; 

- взаємодія культур через екстеріоризацію мо-
ви і вербальний зміст, що визначає картину 
світу. 
З метою оптимізації виховання міжнаціона-

льної толерантності В. С. Кукушин запропону-
вав внести зміни у зміст виховання, наповнити 
його етнокультурним і планетарним компонен-
том, розставити чіткі наголоси у позаурочній 
роботі, запровадивши фестивалі національних 
мистецтв, виставки національної народної твор-
чості, виставки та дегустацію національних 
страв, проведення спільних народних свят, ввес-
ти нові форми роботи з громадськістю, що пе-
редбачає залучення до спільних заходів, націо-
нальних клубів тощо [17]. 

З. Гасанов пропонує організувати виховний 
процес таким чином, щоби він забезпечував: 
- оволодіння учнями знаннями про народи сві-

ту, народи країни, їх співдружність, основні 
права і свободи, спільність життєвих інтере-
сів, громадянство; 
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- формування позитивно емоційного ставлення 
до здобутих знань, трансформація їх у погля-
ди та особистісні переконання; 

- організація безпосереднього досвіду спілку-
вання з представниками різних етносів, етні-
чних груп, релігійних конфесій; 

- вироблення умінь і навичок подолання осо-
бистісно-психологічних бар’єрів у міжетніч-
ному спілкуванні, конфліктних ситуаціях; 

- формування високоморальної мотивації, по-
зитивних вчинків у поведінці учнів в процесі 
їх спілкування з представниками різних етно-
сів, етнічних груп, рас, конфесій [18, с. 226]. 
В англо-американській традиції виховання у 

підростаючого покоління толерантності розроб-
лялись різні підходи: Б. Вільямс – у співвідно-
шенні з мораллю; Д. Грей, С. Мілль, С. Мендус – 
у контексті лібералізму; П. Ніколсон – як благо-
в-собі; Ч. Тейлор – як теорію мультикультуриз-
му. 

У відповідь на події 11 вересня 2001 року в 
США був започаткований проект «Нові виклики 
міжкультурної освіти: релігійна різноманітність 
та діалог у Європі», реалізований Радою Європи 
2002–2005 роках. 

Радою Європи було прийнято ряд докумен-
тів на захист виховання міжнаціональної толе-
рантності, до яких відносяться Заключна Декла-
рація 21-ї сесії Постійної Конференції європей-
ських міністрів освіти (Афіни, 10–12 листопада 
2003 р.), спеціально присвяченої міжкультурній 
освіті, Вроцлавська Декларація (9–10 грудня 
2004 р.) щодо нового контексту культурного 
співробітництва в Європі, План Дій, прийнятий 
на третьому Самміті Голів Держав та Урядів 
(Варшава, 16–17 травня 2005 р.), що безпосере-
дньо стосується діалогу між культурами та пи-
тань релігійної різноманітності. 

У п. 11 Афінської Декларації міністри осві-
ти з різних країн Європи звернулися до Ради 
Європи з наступними проханнями: 
- продовжувати концептуальні дослідження з 

міжкультурної освіти; 
- допомагати розвивати розуміння … запрова-

джувати повагу до прав людини та різномані-
тності … діалог між релігіями …; 

- розширювати роботу у сфері змісту навчаль-
них методів і засобів; 

- розвивати аналітичні інструменти, визначати 
і розповсюджувати приклади доброї практи-
ки … у шкільних підручниках; 

- розробляти програми, спрямовані на спілку-
вання та взаєморозуміння, особливо через 
вивчення мов; 

- сприяти проведенню досліджень, що стосу-
ються соціального та кооперативного на-
вчання; 

- підтримувати ініціативи та експерименти з 
демократичним самоврядуванням у шко-
лах…; 

- розвивати якісні інструменти гарантії на ос-
нові громадянської освіти, беручи до уваги 
міжкультурний вимір; 

- вивчати моделі доброї практики; 
- зміцнювати міжкультурну освіту та управ-

ління різноманітністю за допомогою тренін-
гів; 

- розробляти і запроваджувати методику, при-
датну для інтеграції в освітню програму під-
готовки викладачів в педагогічних універси-
тетах та в межах післядипломної освіти; 

- визнати потенціал міжкультурної освіти як 
інструменту; 

- розвивати освітні стратегії і робочі методи 
підготовки вчителів до того, як упоратися з 
новими ситуаціями; 

- сприяти розвитку професійних компетентно-
стей вчителів; 

- розвивати глобальний підхід до інституцій-
ного життя … беручи до уваги прихований 
навчальний план, шкільну атмосферу, органі-
заційну етику і неформальну освіту; 

- сприяння визнанню державами-членами фак-
ту, що управління різноманітністю – це про-
блема, що стосується на лише шкіл, але й су-
спільства в цілому …» [10, с. 10–11]. 
Джон Хаймер, експерт Ради Європи, консу-

льтант з питань освіти із Великої Британії, пере-
конаний у тому, що саме в школі діти здобува-
ють необхідний досвід спілкування з дітьми, які 
представляють різні етноси, культури, віроспо-
відання, засвоюють національні та транснаціо-
нальні моральні й соціальні цінності. Зокрема 
він аналізує програму «Інтеграція дітей іммігра-
нтів до шкіл в Європі», яка впроваджувалася у 
більшості країн Євросоюзу і ставила за мету 
розв’язання проблеми мультикультуризму шля-
хом поєднання мультидисциплінарного і моно-
дисциплінарного підходів. 

«Освіта пропонує спосіб розв’язання одного 
з найважливіших завдань – виховання толерант-
ної мультикультурної особистості, яка поважає 
права і свободи інших людей і здатна жити у 
складному, багатогранному світі, що динамічно 
розвивається. Важливий трюїзм полягає в тому, 
що те, як ми сформуємо світогляд і стосунки 
між молодими людьми сьогодні, визначить, 
яким буде світ через двадцять або тридцять ро-
ків» [19, с. 16]. 

Мартін Саксе, експерт Ради Європи, пред-
ставник Міністерства у справах освіти і культу-
ри Баварії, Федеративної Республіки Німеччини, 
звертає увагу на те, що сучасна молодь є части-
ною глобального суспільства і повинна навчити-
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ся поважати інші етнічні групи, інші релігії, інші 
погляди. «Учень, як і вчитель, має знати, що го-
ворити про толерантність, бути толерантним і 
поводитися толерантно – не одне й те саме. 
Освіта для демократії та життя разом з предста-
вниками різних меншин має бути не підготов-
кою до життя в суспільстві – вона має стати са-
мим життям. Проте школа – це дуже непросте 
місце для навчання демократії чи толерантності, 
права людини чи співчуття. Учням і вчителям 
доводиться у школі нечасто практикуватись у 
цих цінностях – принаймні зазвичай вони не є 
складовою шкільної програми, і рівень оволо-
діння ними не оцінюється» [20, с. 20]. 

М. Саксе аналізує можливості програм 
«Критичні моменти недавньої європейської іс-
торії», РІSA «Програма міжнародного оціню-
вання студентів» та резолюцій постійної конфе-
ренції міністрів з питань освіти та культури зе-
мель у Федеративній Республіці Німеччині 
«Освіта для Європи», «Міжкультурне навчання і 
освіта в школі», висновки конференції «Перспе-
ктиви підготовки вчителів для роботи з мульти-
культурним розмаїттям» (м. Гамбург, 2009 р.), і 
формулює стратегії, згідно яких молодий вчи-
тель має: 
- ретельно аналізувати свою поведінку в класі; 
- усвідомлювати, що етнокультурні розбіжнос-

ті можуть збагатити його уроки; 
- визнавати, що мультикультурні ситуації в 

класній кімнаті розвиватимуть його власну 
ідентичність; 

- бути особливо зацікавленим у збереженні рі-
зноманітності; 

- поважати лінгвістичну множинність [20, с. 
23]. 
У французькій педагогіці сучасні підходи у 

вихованні ліцеїстів обґрунтували Е. Дюркгейм, 
А. Жіль, які з цією метою розробили ряд освіт-
ніх програм. 

Такі відомі французькі педагоги, як М. Ал-
тьє, П. Буше, Ж. Бруне, розглядають толерант-
ність як соціальну цінність, моральну норму, 
принцип людських стосунків, що виявляється у 
повазі до чужих думок, звичаїв, вірувань, полі-
тичних переконань, інтересів, почуттів інших 
людей та є перш за все взаємоповагою через вза-
єморозуміння та основою цивілізованих стосун-
ків і пропонують виховувати толерантність під-
ростаючого покоління у міжособистісному, між-
етнічному і міжрелігійному спілкуванні. 

М. Дебесс, П. Факонеи дійшли висновку, що 
виховання толерантності може бути ефективним 
за умови активної взаємодії школи, сімї, соціа-
льних служб для молоді, громадських організа-
цій (національно-культурних товариств та сою-
зів, фондів тощо), місцевих і центральних орга-

нів,світового співтовариства, ЗМІ, які і форму-
ють виховне середовище і мають вплив на вихо-
вання підростаючого покоління. 

Досліджуючи особливості виховання толе-
рантності у Франції, українська вчена О. С. Ма-
тієнко звернула увагу на те, що особлива увага в 
реалізації програм толерантності забезпечується 
відповідною підготовкою вчительських кадрів. З 
цією метою майбутніх вчителів знайомлять з 
народною педагогікою, педагогікою міжнаціо-
нального спілкування, регіональною етнопеда-
гогікою, практичною психологією, соціологією, 
культурологією, філософією, етномистецтвом, 
антропологією, які розкривають зміст соціаль-
ного та культурного досвіду етносів, що дозво-
ляє побачити загальне в культурах та взаємо-
зв’язок між загальним розвитком цивілізації та 
внеском окремих народів в цей процес [21, с. 
10]. На думку О. С. Матієнко, толерантність є 
компонентом життєвої позиції зрілої особистос-
ті, яка має сформовану систему цінностей та ін-
тересів, готова їх захищати і водночас з повагою 
ставиться до поглядів інших людей, свідомо 
відмовляється від переваг і насильства, визнає 
багатомірність і розмаїття людської культури, 
норм і вірувань, діє на основі сприйняття і зго-
ди. 

Міхай Манеа, вчений і експерт Ради Європи 
із Румунії, вважає, що життя у мультикультур-
ному суспільстві має деякі переваги. Люди мо-
жуть познайомитись із представниками багатьох 
культур, їх способом життя, традиціями, звич-
ками тощо. Переживання й розуміння різних 
культур – крок до прийняття. Вчений виділяє 
п’ять компетентностей, якими має володіти су-
часний вчитель: 
- концептуалізація; 
- діагностика; 
- координація; 
- комунікація; 
- інтегративна взаємодія. 

Володіння цими компетентностями сприяє 
формуванню міжнаціональної толерантності як 
вчителів так і дітей [22, с. 4]. 

Таким чином, виховання у школярів між-
національної толерантності є не лише провідним 
принципом, а й відповіддю на виклики сучасно-
сті, глобалізаційні процеси, життя в поліетніч-
ному соціумі. Тому подальшого дослідження 
потребують проблеми виховання міжнаціональ-
ної толерантності в країнах Європи і Америки, 
розроблення сучасних виховних методик і тех-
нологій, спрямованих на здатність краще розу-
міти і приймати різні національні культури, на-
лагоджувати контакти, бути толерантним, оскі-
льки це є умовою життя у сучасному суспільст-
ві. 
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Мусаєв К. Ф. 

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
В УЧНІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В ПРОЦЕСІ РІШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ 
Розглянуто необхідність рішення технічних задач і виконування технологічних завдань у навча-

льно-виробничій діяльності учнів основної школи в позашкільній діяльності. Визначено роль аналізу 
ситуацій у рішенні задач, що обумовлено з переносом знань з однієї ситуації в іншу. Довели, що на-
вчання в позашкільних закладах формує визначені основи технологічного мислення, зв’язаного з опе-
раційною стороною діяльності, вміннями, навичками учнів. 

Ключові слова: технічне мислення, технологічне мислення, психологічні особливості технологіч-
ного мислення, ступінь аналізу ситуації, технологічні задачі. 
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Рассмотрена необходимость решения технических задач и выполнение технологических задач в 
учебно-производственной деятельности учащихся основной школы во внешкольной деятельности. 
Определена роль анализа ситуаций в решении задач, которая обусловлена с переносом знаний из од-
ной ситуации в другую. Доказали, что обучение во внешкольных учреждениях формирует определен-
ные основы технологического мышления, связанного с операционной стороной деятельности, умени-
ями, навыками учащихся. 

Ключевые слова: техническое мышление, технологическое мышление, психологические особен-
ности технологического мышления, степень анализа ситуации, технологические задачи. 

We consider the necessity of solving technical problems and perform technological problems in teaching 
and production of secondary school pupils in extracurricular activities. The role of analysis of situations in 
solving problems, which is caused to transfer knowledge from one situation to another. We prove that the 
study in extracurricular institutions creates certain technological foundations of thinking associated with the 
operating side activities, skills of students. 

Key words: technical thinking, process thinking, psychological characteristics of technological thinking, 
the degree of situation analysis, technological problems. 

 
Постановка проблеми. При побудові на-

вчального процесу важливо створити умови, що 
сприяють успішному оволодінню професією. 
Досягнення цієї задачі може бути забезпечено, 
якщо при організації навчального процесу вико-
ристовувати різні засоби активізації розумової 
діяльності в ході навчальних занять. Наприклад, 
розробка декількох варіантів того самого за-
вдання, що буде сприяти виявленню раціональ-
них прийомів його виконання, елементів новиз-
ни, способів узагальнення і перенесенню їх на 
рішення інших задач. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Технічні здібності повинні мати свою структуру. 
Це експериментально було обґрунтовано у до-
слідженнях Л. М. Фрідмана й І. Ю. Кулагіна [1], 
Т. В. Кудрявцева [2], В. Ф. Паламарчук [3], 
М. М. Левіної [4], Б. Г. Кремінського [5] та ін. 

У дослідженнях вчених показано, що здат-
ність до просторової уяви, що виявляється у 
вмінні по кресленню відтворити об’ємну фігуру 
деталі, використовуючи схему, представити рух 
і зробити з цього висновки про характер роботи 
даного пристрою − невід’ємна якість розвинено-
го технічного мислення. Автори справедливо 
підтверджують, що технічне мислення − це доб-
ре розвинене мислення із широким використан-
ням образів. 

Оперувати технічними образами − це зна-
чить вміти бачити предмет у динаміці, у взаємо-
дії його з іншими технічними об’єктами. Таким 
чином, для розвитку технічного мислення учнів 
недостатньо формувати в них лише статичне 
представлення про об’єкт, необхідно розвивати 
також динамічні представлення, що і необхідне 
розглянуто та довести. 

Метою дослідження є визначення необхід-
ності формування технологічного мислення в 
процесі рішення технічних задач в учнів поза-
шкільного закладу. 

Виклад основного матеріалу. Виробничо-
технічна задача є для людини часто невизначе-
ною, новою, різноманітною, що спричиняє ши-
роту діяльності при її вирішенні. Рішення тех-
нологічних задач також є складною діяльністю, 
тому що вона зв’язана з використанням різної 
технічної документації: креслень, графіків, схем, 
технологічних карт тощо. 

Технологічні задачі являють собою різновид 
технічних задач, їхнім основним змістом є опе-
рування просторовим образом деталі, що підля-
гає виготовленню. Часто з технологічними зада-
чами робітник має справу більше, ніж з техніч-
ними. 

У своїй навчальній і виробничій діяльності 
учням основної школи в позашкільній діяльнос-
ті приходиться не тільки вирішувати чисто тех-
нічні задачі, але і виконувати завдання, зв’язані 
з реально функціонуючим технологічним проце-
сом. Як показує досвід, уміння технологічно ми-
слити приходить до робітників через 2–3 року 
після закінчення курсу навчання. 

Не секрет, що на підприємствах існує плин-
ність кадрів, особливо серед молодих робітни-
ків. Лише відносно невеликий відсоток молодих 
робітників, що прийшли на підприємство, у то-
му числі після закінчення училищ чи технічних 
університетів, залишаються більше року. Тому 
проблема оптимізації процесу формування тех-
нологічного мислення вже в шкільному віці ду-
же важлива. 

Навчання в позашкільних закладах повинно 
формувати визначені основи власне технологіч-
ного мислення, тобто мислення, зв’язаного з 
операційною стороною діяльності, вміннями, 
навичками учнів, що беруть участь у читанні 
технологічних карт, схем, у плануванні послідо-
вності виготовлення деталі. З цією метою в дру-
гій серії дослідів учням пред’являлися конкретні 
завдання на побудову технологічного процесу 
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виготовлення деталей (у нашому випадку − вту-
лок). Задачі давалися по ступені зростаючої 
складності: задача 1 − технологія виготовлення 
простої втулки з отвором (у заготовці отвору 
немає); задача 2 − виготовлення більш складної 
деталі із зовнішньою обробкою, де учням при-
ходиться оперувати значно великим числом 
елементів; задача 3 − зобразити схему послідов-
ної обробки складної втулки (обробляються зов-
нішня і внутрішня поверхні). 

У процесі рішення цих задач ми судили про 
рівень сформованості технологічного мислення, 
просліджували ступінь засвоєння знань учнями 
по спеціальним предметам. Пропоновані завдан-
ня були складені таким чином, щоб учні повинні 
були відтворити картину поступової зміни заго-
товки в процесі її перетворення в готову деталь. 

В учбово-виробничій діяльності та само-
стійній виробничій діяльності робота викону-
ється по готовій технологічній карті. Але до 
цього приходять поступово: спочатку учні оде-
ржують теоретичні знання по розробці техноло-
гічного процесу. Багато майстрів ставлять перед 
учнями задачу придумати свій варіант техноло-
гічного процесу, потім ці варіанти обговорю-
ються. Подібні заняття сприяють розумінню 
технологічних процесів обробки та допомагають 
розвитку технічного і технологічного мислення. 
Велика заслуга у впровадженні такого роду за-
нять належить Б. І. Обшатко, який розробив но-
ву методику навчання, засновану на загальних 
принципах і правилах, що дозволяють учням бу-
дувати технологічні процеси виготовлення будь-
якої деталі в будь-яких виробничих умовах. 

У дослідженні І. С. Якиманської одним із 
класних завдань учням було складання тексто-
вого технологічного маршруту на виготовлення 
складних деталей [6]. Учні попередньо потрену-
вались з викладачем у складанні технічних ма-
ршрутів найпростіших деталей, щоб звикнути до 
графічного зображення переходів обробки дета-
лі в одну операцію. Така попередня підготовка 
полегшує виконання наступних завдань і трохи 
знижує вимоги до розумової діяльності [2; 6]. 

У наших же завданнях учні повинні були 
самі зобразити такий «маршрут-плакат», тому 
що ми хотіли виявити рівень сформованості в 
них технологічного мислення на даному етапі 
навчання. Як показали результати експеримен-
ту, у міру ускладнення завдання зростають і 
труднощі, що учні зазнають при їхньому вирі-
шенні. Насамперед слід зазначити, що не всі уч-
ні користуються спеціальною термінологією, 
технічними поняттями, хоча часто правильно 
вказують на послідовність дій, що перетворю-
ють заготовку в деталь. Так, замість того щоб 
написати, що треба закріпити заготовку в патро-

ні, підрізати торець Ш60 мм начисто, зняти фас-
ку 2×45 і тощо (у випадку вірної, повної відпо-
віді учні малюють схему обробки), деякі учні у 
своїй відповіді показують, що «треба зменшити 
діаметр заготовки до розміру Ш60, просвердли-
ти дірку» тощо. На цьому прикладі видно, що, 
опановуючи поняттями технології, учні повинні 
оперувати знаннями з курсу математики, крес-
лення, що були засвоєні ними раніш безвідносно 
до програм по технології. Рішення технологіч-
них задач припускає перенос знань із загально-
освітніх предметів на практичні завдання. А на-
ші результати показали, що міжпредметні зв’язки 
функціонують тут не на належному рівні. 

Половина учнів відзначають, що їм легше 
виконати завдання на верстаті, чим дати його 
словесно − схематичне зображення. Звертає ува-
гу невміння деяких учнів одночасно працювати 
зі схемою і давати письмово відповідь. Можна 
припустити, що образний компонент мислення в 
цієї частини випробуваних ще недостатньо сфо-
рмований. На даному етапі навчання в хлопців 
переважає тяга до практики, хоча малоймовірно, 
що завдання в чисто практичному плані буде 
правильно виконано без опори на образні ком-
поненти мислення. 

При складанні схеми учні не завжди виби-
рали найбільш раціональний порядок виконання 
операцій у тих випадках, коли завдання припус-
кало обробку внутрішньої і зовнішньої повер-
хонь. Ці помилки показують недостатнє знання 
технологічного процесу. Також утруднення були 
зв’язані з тим, що не всі учні мали динамічні 
представлення − не бачили співвідношення і 
функціональну залежність представлених на 
кресленні деталей при обробці заготовки. 

У вирішенні технологічних задач важливо 
не тільки мати образ готової деталі, але і вміти 
створювати проміжні образи процесу виготов-
лення деталі. У нашому експерименті успішне 
рішення технологічної задачі свідчить про сфо-
рмованість в учнів вміння створювати проміжні 
образи. Але, проте, не всі учні у своїх завданнях 
указують кількість переходів і операцій при об-
робці деталі. Так, наприклад, тільки половина 
учнів відзначили, що обробка деталі в першому 
завданні ведеться в дві операції. 

Технологи розробляють технологію обробки 
деталі лише загалом, робітник-токар змушений 
сам вирішувати багато технологічних задач. Він 
повинний розібратися в тому, як технологія ви-
готовлення деталі впливає на продуктивність 
праці, конкретизувати цей технологічний про-
цес, вибираючи при цьому найбільш оптималь-
ний варіант обробки. Використовуючи в нашому 
дослідженні як експериментальну задачу за-
вдання на самостійне складання учнями схеми 
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послідовної обробки деталі, ми хотіли підкрес-
лити, що успішність виконання цих типових для 
даної професії задач може служити індикатором 
оволодіння професією. 

Як показали результати досвідів, учні не 
завжди могли дати вичерпні відповіді на постав-
лені питання (наприклад, на питання про те, що 
треба знати для побудови технологічного проце-
су). Це говорить про недостатнє засвоєння знань 
по цьому питанню або невміння їх виразити, що 
свідчить про слабкий рівень абстрагування, від-
сутності високого рівня узагальнення. Значні 
труднощі учні випробовували в тих випадках, 
коли треба було думкою відтворити зміни, що 
відбуваються із заготовкою на різних етапах її 
обробки. Їм треба було створити проміжні обра-
зи заготовки, тобто відтворити динаміку змін за-
готовки. Щоб представити зміни заготовки в 
процесі обробки, учень повинний був думкою 
уявити собі заготовку в русі, бачити її просторо-
ве положення на верстаті. Рішення цієї задачі 
припускає використання знань за технологією. 
Для успішного рішення таких задач необхідні 
спеціальні вправи на розвиток динамічних прос-
торових представлень на уроках креслення, по 
спеціальним предметам. 

Висновки. Кваліфікація робітника багато в 
чому визначається обсягом знань, вмінь і нави-
чок, необхідних у продуктивній праці і вирі-
шенні технологічних задач. Існуюча система ви-
робничого навчання максимально спрямована на 
формування виконавчих дій, трудових навичок. 
Сьогодні менше звертається увага на формуван-
ня інтелектуальних вмінь, розвиток творчого 
мислення, тобто тих якостей, які необхідні для 
успішної діяльності висококваліфікованого ро-
бітника. Це відноситься до багатьох масових 
професій (і тим більше до професій широкого 
профілю). Робітник, не володіючи такими якос-
тями, не зможе швидко і кваліфіковано викону-

вати складні і різноманітні операції. При цьому 
робітник страждає не тільки в матеріальному 
відношенні, але, що також важливо, не отримує 
від роботи морального задоволення. У підсумку 
етап професійної майстерності довго або взагалі 
не настає. Звідси ще більш чітко при організації 
професійно-технічного навчання встає задача 
формування прийомів застосування знань і роз-
витку технічного мислення. 

Наші експерименти показали, що істотну 
роль в успішності рішення технічних задач грає 
оперування динамічними просторовими образа-
ми. При цьому найбільші труднощі спостеріга-
ються в процесі уявного представлення руху 
взаємозалежних частин технічного пристрою, 
їхнього просторового співвідношення в процесі 
взаємодії. Виникнення таких образів значно по-
легшує процес планування майбутніх дій, тому 
що ці образи служать своєрідними орієнтирами 
в досягненні кінцевої мети. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У РУСЛІ 
ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті аналізуються особливості батьківсько-дитячих міжособистісних взаємин, розкрива-
ються причини їх дисгармонії. 

Ключові слова: сім’я, батьківсько-дитячі взаємини, типи сімей. 

В статье анализируются особенности родителько-детских межличностных отношений, раск-
рываются причины их дисгармонии. 

Ключевые слова: семья, родительско-детские взаимоотношения , типы семей. 

The peculiarities of interpersonal relationship between parents and children are analyzed in the article. 
The reasons for their disharmony are disclosed. 

Key words: family, parent-child relationship, types of families. 
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Постановка проблеми. Сім’я – це головний 
канал культурно-освітнього зв’язку між поко-
ліннями, який визначає моральні домінанти осо-
бистісного становлення дитини і є найважливі-
шим фактором розвитку її моральних якостей і 
ціннісних орієнтацій. 

У сучасному суспільстві сім’я і сімейне ви-
ховання переживають суттєві утруднення з ряду 
причин: підсилюється розшарування сімей з рі-
вня прибутків; зростає кількість розлучень, по-
зашлюбних дітей; руйнується традиційна струк-
тура сім’ї (збільшення кількості неповних, мате-
ринських, альтернативних, маргінальних сімей); 
змінюються старі, загальноприйняті норми по-
ведінки, характер подружніх відносин, взаємини 
між батьками і дітьми, ставлення до виховання. 

Як засвідчують статистичні дані, в Україні 
станом на 2010 рік 2 мільйони 200 тисяч родин – 
неповні, майже кожна п’ята дитина із загального 
числа дитячого населення проживає в такій 
сім’ї, 93,5% дітей із неповних сімей не мають 
батька, майже 3% не мають матері, решта про-
живають в родинах без обох батьків. У неблаго-
получних сім’ях проживають 169 тисяч дітей. 
Щороку від 7 до 10 тисяч дітей втрачають 
батьків внаслідок позбавлення батьківських 
прав [1]. 

Сучасні зміни у сім’ї обумовлені як законо-
мірними зрушеннями у житті українського сус-
пільства, так і окремими подіями, що серйозно 
деформує процес її розвитку. З одного боку, ін-
ститут сім’ї, як і все суспільство, зазнав значних 
змін, що сприяло подоланню кризи патріархаль-
ності сімейних стосунків, а з іншого – через не-
послідовність і незавершеність інновацій, що 
відбуваються у сімейному середовищі, перед 
сім’єю постали нові проблеми, внаслідок чого 
вона значною мірою втратила здатність викону-
вати життєво необхідні й традиційно притаманні 
їй функції. Звідси постає складне завдання по-
ліпшення внутрішньосімейних взаємин, визна-
чення оптимальних умов їх впливу на форму-
вання особистості дитини. 

Аналіз літератури. У психолого-педагогіч-
ній науці накопичений значний теоретичний ма-
теріал з проблеми батьківсько-дитячих взаємин. 
Їх вплив на формування дитячої особистості 
розглядався в працях Ю. Аркіна, О. Вишневсь-
кого, О. Духновича, Н. Лубенець, А. Макаренка, 
Я. Мамонтова, С. Русової, К. Ушинського, Я. 
Чепіги. Експериментальний аналіз специфіки 
батьківсько-дитячих взаємин проведений у до-
слідженнях А. Варги, Ю. Гіппенрейтер, В. Гар-
бузова, О. Захарова, Е. Ейдеміллера, О. Сидоре-
нко, Е. Юстицкіса та ін. 

Мета статті – з’ясування особливостей між-
особистісних батьківсько-дитячих взаємин у ру-

слі гуманізації виховного процесу та розкриття 
певних причин їх дисгармонії. 

Виклад основного матеріалу. Однією з 
найбільш важливих і оригінальних для психоло-
гії ідей Л. Виготського є та, що джерело психіч-
ного розвитку перебуває не усередині дитини, а 
в її взаєминах з дорослим. Згідно з позицією 
психолога, соціальне оточення і навколишні до-
рослі не протистоять дитині й не перебудовують 
її природу, але є органічно необхідною умовою 
її людського розвитку [2]. 

Порушення системи сімейного виховання, 
дисгармонія сімейних взаємовідносин, за дани-
ми досліджень, є патогенетичним фактором, що 
може зумовити виникнення неврозів у дітей 
(А. Співаковська, А. Захаров). І, навпаки, гар-
монійні міжособистісні взаємини батьків і дітей, 
в основі яких лежить гуманне ставлення до ди-
тини і її вчинків, позитивно впливають на соціа-
льно-психологічну адаптацію особистості підлі-
тка (І. Рахманіна); формування суб’єктних пози-
цій у дітей (О. Трифонова); формування пізна-
вального інтересу у дітей (О. Булатова) тощо. 

Сім’ї з порушеними міжособистісними вза-
єминами не можуть самостійно вирішувати ви-
никаючі в їхньому виховному обшарі протиріч-
чя й конфлікти. У результаті довготривалого іс-
нуючого конфлікту у членів сім’ї спостеріга-
ються зниження соціальної й психологічної ада-
птації, відсутність здатності до спільної діяльно-
сті (зокрема, нездатність батьків до погодженос-
ті в питаннях виховання дітей). Рівень психоло-
гічної напруги в сім’ї має тенденцію до нарос-
тання, призводячи до емоційних порушень, не-
вротичних реакцій її членів, виникненню почут-
тя постійного занепокоєння в дітей. Таким чи-
ном, дисгармонія сімейних відносин створює 
несприятливе тло для емоційного розвитку ди-
тини. На думку Л. Петровської, однією з основ-
них причин конфліктів, тобто дисгармонійної 
взаємодії, є неадекватність сприйняття членами 
сім’ї один одного [3]. 

Причиною дисгармонії в батьківсько-
дитячих взаєминах може бути недостатність ду-
ховного спілкування між батьками й дітьми. На 
це звертав увагу В. Сухомлинський, який писав: 
«Виховання, позбавлене постійного, повсякден-
ного духовного спілкування дітей з батьками, – 
ненормальне, потворне виховання, яким є нено-
рмальне, потворне життя батьків без постійної 
турботи про дітей» [4, с. 60]. 

Практичний досвід роботи із сім’єю пока-
зує, що в основі батьківсько-дитячого конфлікту 
нерідко лежить неправильне батьківське відно-
шення до дитини. Найчастіше батьківсько-дитя-
чий конфлікт буває спровокований протиріччя-
ми в ціннісних орієнтаціях самих батьків. Діти 
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воліють розвиватися в руслі ціннісної орієнтації 
своїх батьків. Таким чином, якщо батьки живуть 
у стані внутрішнього конфлікту, якщо їх цінніс-
ні орієнтації суперечливі, діти схильні «примі-
ряти» на себе атрибути однієї зі сторін внутріш-
нього конфлікту батьків і розбудовувати відпо-
відну їм модель поведінки. Якщо батьки гово-
рять одне, а роблять інше: призивають до чесно-
сті, але обманюють один одного, вимагають від 
дитини стриманості, а самі запальні, агресивні й 
розпущені, то майже неминуче виникнення в 
дитини образи й протесту, коли очікувана від неї 
поведінка відповідає більш високим стандартам, 
ніж притаманна батькам. При цьому дитина мо-
же настільки розширити модель поведінки, яку 
їй задали батьки, що її власна поведінка ви-
явиться для них неприйнятною [5]. 

А. Венгер виділяє чотири типи сім’ї, де ма-
ють місце порушення спілкування батьків і ді-
тей. До першого відносяться сім’ї «із травмати-
зацією дітей». Люди, що зазнали насильства в 
дитячому віці, можуть потім ідентифікувати се-
бе або з агресором, або з жертвою. У тому й ін-
шому випадку почуття болі, сорому, жаху, без-
порадності після насильства, особливо з боку 
батьків можуть стати причинами негативних 
проявів у підлітковому й дорослому віці. Другий 
різновид сім’ї – «нав’язлива». У ній батьки на-
в’язують себе дитині, вони постійно контролю-
ють її поведінку, що викликає у дитини сором і 
злість. У батьків у такій сім’ї часто зустрічають-
ся грандіозні, нереалістичні очікування стосовно 
до дітей. У подібних умовах можуть виникнути 
маски фальшивої ідентичності, лицемірні ролі, 
які діти використовують для захисту. Третій різ-
новид сім’ї – «брехлива». У результаті постійної 
неправди, що культивується у такій сім’ї, домі-
нуючою емоцією в дитини стає сором, відбува-
ється деперсоналізація, втрачається почуття ре-
альності. Четвертий різновид сім’ї – «непослідо-
вна, ненадійна». У ній те, що сьогодні схвалю-
ється, завтра засуджується, що вихваляє батько, 
то критикує мати. У результаті порушується 
стабільність супер-его дитини, що може стати 
однією із причин порушення її соціалізації [6]. 

У будь-якому сучасному суспільстві існу-
ють гласні й негласні норми, що регулюють вза-
ємини між батьками й дітьми. Гласні, або ж 
привселюдні норми регламентуються законом, 
дотримання їх є обов’язковим, порушення юри-
дично караються законом. Відхід же від неглас-
них норм області права не стосується і регулю-
ється лише мораллю [7]. 

Аналіз різних досліджень в області вивчен-
ня взаємин між батьками й дітьми показав, що 
батьки часто вимагають від дітей тих норм по-
ведінки, які самі не завжди виконують. Цікаво, 

що до своєї поведінки дорослі, як правило, став-
ляться більш лояльно, ніж до аналогічної пове-
дінки дитини. Таким чином, формується неро-
зуміння, недовіра в процесі внутрішньосімейно-
го спілкування. 

Основна проблема впливу батьків на дитину 
полягає в тому, що вони не сприймають ні себе, 
ні дитину такими, якими вони є насправді. Часто 
оцінки своїх дій і вчинків дітей оцінюються ба-
тьками за різними шкалами цінностей. У резуль-
таті такого виховання психологічна дистанція 
між батьками й дітьми росте з кожним роком. 
Розуміння проблеми часто усвідомлюється са-
мими батьками тоді, коли вже надто пізно ефек-
тивно коригувати вже зруйновані взаємини. То-
му батькам необхідна психологічна допомога на 
тому етапі, коли проблема, що назріває і при-
зводить до значного погіршення як психологіч-
ного, так і соматичного здоров’я всіх членів ро-
дини, батьками ще не досить усвідомлюється. Їм 
потрібно допомогти опанувати навичками, які 
сприяли б розвитку позитивних батьківсько-
дитячих взаємин [8]. 

Аналізуючи внутрішньосімейне спілкуван-
ня, можна стверджувати, що більшості батьків 
важко дозволити дітям реагувати на якісь жит-
тєві проблеми по-іншому, самостійно, не з пози-
ції самих батьків. При цьому вони абсолютизу-
ють свій досвід і вимагають такої ж поведінки 
від дітей. У результаті покірливої слухняності 
дітей батьки так ніколи й не зможуть довідатися, 
на що здатна їхня дитина. У найкращому разі 
вона навчиться робити те, що вміють батьки, 
повторюючи їх помилки. Однак у кожної люди-
ни є право реалізувати свій внутрішній потенці-
ал по-своєму й знайти в ньому свій зміст. Для 
цього необхідно, насамперед, довіряти дитині й 
підтримувати будь-які її позитивні починання. У 
першу чергу, дорослим необхідно відмовитися 
від штампів у спілкуванні, що випливають із не-
вірного принципу: «Вона повинна думати, від-
чувати й бажати так само, як я». 

Нам видається цікавим той факт, що батьки 
часто передають негативний стиль поведінки, 
щиро бажаючи добра своїй дитині. Розбіжності 
між бажаною й реальною батьківською поведін-
кою можна розглядати як одну із причин дисга-
рмонії батьківсько-дитячих взаємин. Найчастіше 
трапляються наступні варіанти помилкової по-
ведінки батьків, які не сприяють гуманізації ба-
тьківсько-дитячих взаємин. 

1. Батьки прагнуть, щоб дитина зуміла здій-
снити те, що не вдалося їм або добитися того, 
чого вони самі не змогли добитися. Наприклад, 
якщо мати мала музичні здібності, але за певних 
життєвих обставин їй не вдалося вивчитися му-
зиці, вона прагне віддати в музичну школу свою 
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дитину й чекає від неї успіхів незалежно від її 
здібностей. 

2. Батьки, не маючи іншого досвіду, вважа-
ють, що дитину варто виховувати лише в стро-
гості, «тримати її під контролем» і «її потрібно 
критикувати, і ні в якому разі не хвалити». 

3. Якщо дитина зовні й внутрішньо схожа 
на свого батька, з яким у матері не склалися сто-
сунки, то вона свідомо прагне, щоб він «не став 
таким, яким був його батько», і прикладає всі 
зусилля для того, щоб цього не відбулося, по-
ступаючи при цьому не завжди раціонально. 

4. Якщо один з батьків і дитина мають різні 
темпераменти, наприклад, мати швидка, рухли-
ва, а син у неї – повільний і загальмований, то 
при взаємодії з ним вона часто не може стрима-
ти роздратування: «Ну, давай же швидше!», 
«Завжди ти копаєшся, через тебе я нічого не 
встигаю». Вона намагається переробити темпе-
рамент дитини, постійно підганяючи його, тому 
що вважає, що в житті він нічого не буде встига-
ти. 

5. Досить часто мати кричить на дитину й 
лає її через свою хронічну втому, нервове ви-
снаження, наслідком цього є придушення осо-
бистості дитини. У цьому випадку мати неусві-
домлено може пригнічувати дитину, мимоволі 
проявляючи у взаємодії з нею свій тяжкий внут-
рішній стан. 

Дослідження в області батьківсько-дитячих 
взаємин показують, що лише деякі батьки, взає-
модіючи з дітьми, не заважають вільному розви-
тку особистості дитини, приймаючи дитину та-
кою, як вона є і поважаючи її власні якості. За 
такого підходу можна чекати прориву в розвит-
ку інтелектуальних здатностей і досягненні ус-
піхів дітей [9]. 

Головною умовою гуманізації взаємин учи-
телів і учнів, батьків і дітей є відмова вчителя, 
батька чи матері від тиску, насильства в педаго-
гічному чи виховному процесі. Категоричну 
відмову від насильства дорослих над дітьми 
проголошує гуманістична психологія й педаго-
гіка ненасильства. 

Формування гуманної поведінки припускає 
глибоке осмислення багатьох компонентів соці-
ального пізнання особистості. Одниєю із таких 
складових є прагнення особистості до свободи, 
яка досить тісно пов’язана з відповідальністю за 
свої вчинки. Для прикладу, підліткам властиве 
прагнення до свободи. Але це прагнення нерідко 
виявляється небезпечним, оскільки діти цього 
віку часто не усвідомлюють, що відповідаль-
ність – це здатність і бажання відповідати самим 
за свої вчинки, за свою поведінку, а також при-
ймати не тільки похвалу, а й справедливу кри-
тику. 

Як справедливо зазначає І. Бех, «почуття 
відповідальності виступає, з одного боку, дійо-
вим підґрунтям формування і розвитку свободи 
волі як духовного стрижня людини, а з іншого – 
заслоном для перетворення її на свавілля» [10], 
тому дитину важливо поступово підводити до 
розуміння свободи, підвищуючи в неї рівень 
відповідальності за свої вчинки і поведінку, тоб-
то рівень її зрілості. 

Розуміння свободи пов’язане з визнанням 
прав іншої людини, оскільки свобода однієї лю-
дини закінчується там, де починаються права 
іншої на те ж саме. На сучасному етапі розвитку 
педагогічної теорії й практики свобода розгля-
дається в якості визнаної багатьма педагогами 
особливої цінності й служить орієнтиром для 
ненасильницької, гуманної організації освітньо-
го і виховного процесу. 

Свобода особистості, розвиток її «самості», 
на думку О. Газмана [11], може надати допомогу 
дітям у конструюванні їхнього внутрішнього 
світу. Ця допомога може полягати у тому, що та 
або інша особистісна проблема в ідеалі означа-
ється й у цілому вирішується самою дитиною 
при опосередкованій участі дорослого. У такому 
випадку дитина сама бере на себе відповідаль-
ність за результат своїх дій, не перекладаючи її 
на педагога, батьків або інших людей, тобто стає 
суб’єктом своєї життєдіяльності. О. Газман за-
значає, що для практичного запуску педагогіки 
свободи слід вирішити безліч науково-дослідних 
проблем: у чому проявляється свобода людини 
протягом кожного вікового періоду? Який прос-
тір волі необхідно дитині і який вона здатна ося-
гнути? У чому полягає самовизначення дітей на 
різних щаблях розвитку? Якою повинна бути 
допомога дорослого? Серед подібних питань є 
першорядні. Очевидно, одним з головних, пер-
шочергових питань є наступне: за яких умов 
можливий, а за яких – найбільш імовірний пере-
хід авторитарного дорослого (педагога, батька) 
якщо не на тверді позиції педагогіки ненасильс-
тва, то, принаймні, на позиції відмови від твер-
дих авторитарних вимог, від нічим не обмеженої 
влади над дітьми й потім – до визнання за ними 
права бути ні на кого не схожими, іншими, на 
відміну від дорослих. 

Лише глибоке розуміння дитини є для доро-
слого необхідною умовою переходу на позиції 
гуманістичної педагогіки, і для усвідомлення 
цього є надзвичайно важливими гуманістичні 
постулати виховання, перераховані О. Газма-
ном, а саме: 
- дитина не може бути засобом у досягненні 

педагогічних цілей; 
- самореалізація педагога – у творчій самореа-

лізації дитини; 
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- завжди приймай дитину такою, якою вона є, 
у її постійній зміні; 

- всі труднощі неприйняття переборюй мора-
льними засобами; 

- не принижуй достоїнства своєї особистості й 
особистості дитини; 

- діти – носії прийдешньої культури; порівнюй 
свою культуру з культурою зростаючого по-
коління; виховання – діалог культур; 

- не порівнюй нікого ні з ким, порівнювати 
можна результати дій; 

- довіряючи – не перевіряй!; 
- визнай право на помилку й не осуджуй за неї; 
- умій визнати свою помилку; 
- захищаючи дитину, навчай її захищатися 

[11]. 
Сформульовані О. Газманом положення 

можна розглядати як підгрунтя руху дорослого 
по шляху до справді гуманістичного педагогіч-
ного процесу. Оскільки взаємини, які склада-
ються між батьками й дітьми, значною мірою 
визначаються внутрішнім станом батька чи ма-
тері, то змінити їх неможливо без особистісного 
росту останніх. Поліпшуючи власний стан, ба-
тьки благотворно зможуть впливати й на дити-
ну, її стан і розвиток. Вважаємо, що винятково 
важливим для батьків є вміння зрозуміти й, по 
можливості, задовольнити свої потреби, тоді й 
бажання дитини матір’ю і батьком відчуваються 
краще. Дорослі з повагою повинні ставитися не 
лише до своїх обов’язків, але й до свого відпо-
чинку, смаку, хобі. Досвід роботи з батьками 
переконує, що батьки не приділяють значну ува-
гу цій частині життя. У результаті того, що ба-
тьки не приділяють достатньо часу своєму від-
починку, заняттям улюбленою справою, у них 
з’являється хронічна утома, яка супроводжуєть-
ся роздратуванням і агресією, що негативно по-
значається на відносинах з дитиною [9]. Тому 
батьки повинні почати з себе, адже лише у раді-
сних, задоволених життям батьків виростають 
позитивно налаштовані на соціум діти. 

Дослідники особливо відзначають таку 
складову батьківсько-дитячих взаємин, як дові-
ра. Батьки часто не довіряють дітям через те, що 
мають сумнів у тому, що дитина щось зробить 
не так, як їм потрібно, через це часто виражають 
сумнів або недовіру власній дитині. Якщо бать-
ки навчаться довіряти своїй дитині й щиро про-
являти позитивні почуття, – це буде серйозним 
їхнім досягненням. 

Досвід роботи показує, що, як правило, з 
виховною метою батьки часто використовують 
оцінні висловлення на адресу дитини. Це вира-
жається вербально або невербально, при цьому 
оцінки можуть бути різними: «Це правильно» 
або «Це нерозумно», «Це добре» або «Це пога-

но» і т. д. Дуже рідко дорослі намагаються зро-
зуміти, який зміст має конкретне твердження 
для дитини. Швидше за все, такого роду реакції 
відбуваються через те, що батьки побоюються 
наблизитися до розуміння, що відбувається, то-
му що тоді їм самим треба змінюватися й щось 
робити для того, щоб дитина усвідомила власну 
поведінку. А на це в батьків часто немає часу, 
сил, бажання і, головне, усвідомлення важливо-
сті аналізу виникаючих ситуацій у взаєминах з 
дітьми. Таким чином, батьки раціоналізують 
свою спонтанну й зручну для них поведінку, 
прибігаючи до примітивних і неефективних спо-
собів спілкування з дитиною. Діти ж дуже легко 
почувають загрозу негативної зовнішньої оцінки 
на фізіологічному рівні, і це розхитує деякою 
мірою нервову систему, викликає тривогу, а 
іноді навіть страх. Проблема ще збільшується 
тим, що з’являється постійна залежність від зов-
нішніх суджень майже всюди, де перебуває ди-
тина, – у будинку, в школі, на вулиці. Оцінки 
поведінки, звичайно, приносять певну соціальну 
користь, але, значною мірою гальмують розви-
ток особистості. Потрібно домагатися, щоб зміст 
і цінність життєвого досвіду дитина могла оці-
нити сама. Саме це робить її самодостатньою 
людиною, здатною відповідати за саму себе [12]. 

Успіху в розв’язанні специфічних завдань 
формування гуманних батьківсько-дитячих вза-
ємин можна досягти, якщо виховання у школі й 
сім’ї розглядати як єдиний процес. В умовах 
зміни системи освіти, становлення й розвитку 
нової парадигми освіти й виховання, усвідом-
лення педагогічним колективом необхідності 
внесення істотних змін у практику виховання 
учнів і прагненням досягти максимальної ефек-
тивності впливу навчально-виховного процесу 
на розвиток особистості дитини виникає необ-
хідність у спільній діяльності педагогів з бать-
ками. 

У цей час адміністрацією, педагогами, шкі-
льними соціальними педагогами та психологами 
мають бути визнані актуальними й доцільними 
пошук нових способів взаємодії з батьками, ме-
тою яких є розвиток активної педагогічної пози-
ції батьків у процесі формування гуманних ба-
тьківсько-дитячих взаємин, а також нейтраліза-
ція негативних моментів, що існують у цих вза-
єминах. 

При цьому доцільно враховувати наступні 
фактори, що розкривають особливості міжосо-
бистісних взаємин у сім’ї: спосіб життя й пове-
дінку в сім’ї; моральний і культурний рівень ба-
тька й матері; взаємини їх один з одним; відно-
шення батька й матері до своєї дитини; усвідом-
лення й розуміння ними цілей, завдань сімейно-
го виховання й засобів, способів їх досягнення. 
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Названі фактори лягли в основу класифіка-
ції сімей за мірою їх виховного впливу на дітей, 
які виокремила В. Даринська [9]. За її класифі-
кацією, сприятливими для формування особис-
тості є ті сім’ї, де є обоє батьків й не менше двох 
дітей, де вміють доцільно й змістовно організу-
вати життя й діяльність її членів, а у внутріш-
ньосімейних взаєминах панують повне взаємо-
розуміння, демократичний стиль спілкування й 
поведінки. Такій сім’ї властива позитивна тру-
дова й моральна атмосфера, культурне й раціо-
нальне дозвілля; у батьків досить високий рівень 
освіти, загальної культури й педагогічної підго-
товленості. Матеріальне становище такої сім’ї 
задовільне або гарне. 

Сприятливо-нестійкими вважаються сім’ї, 
які виявляють в основному позитивний вплив на 
виховання дітей. Як правило, у сім’ї 1–2 дитини, 
батьки люблять дітей, прагнуть створити всі 
умови для їхнього сприятливого розвитку. Мо-
ральна й трудова атмосфера тут позитивна. Од-
нак немає повного взаєморозуміння між дорос-
лими, тому між ними часто виникають конфлік-
ти. У батьків, як правило, невисокий рівень за-
гальної культури, недостатня освіта і педагогічні 
уміння. Ці сім’ї можуть бути як повними, так і з 
дезорганізованою структурою. Матеріальне ста-
новище середнє. 

Несприятливими для формування особисто-
сті дитини є сім’ї, для яких духовні потреби 
другорядні; натомість переважають матеріальні, 
що й робить малоефективним розвиток дітей. 
Нерідко один з батьків веде аморальний спосіб 
життя. Для сім’ї характерні споживацтво як 
життєвий ідеал, низький рівень освіти, культури. 
Ці батьки, хоча й відвідують школу, вислухову-
ють учителів, однак не завжди спроможні впли-
вати на дітей педагогічними виховними засоба-
ми, що призводить до авторитарного стилю спі-
лкування, взаємного нерозуміння. Звідси – не-
вміння розумно організовувати життєдіяльність 
сім’ї, небажання проводити спільне дозвілля че-
рез відсутність культурних запитів з боку доро-
слих і занадто різних інтересів дітей і батьків. 
Матеріальне становище полярне – іноді це сім’ї 
з значним достатком, іноді характеризується бі-
дністю. 

До вкрай несприятливого типу відносяться 
сім’ї з аморальним мікрокліматом і негативним 
впливом на розвиток дитини. Для них характер-
ні ослаблена морально-трудова атмосфера, по-
стійна конфліктність, антипедагогічне ставлення 
до дітей, нервозність у взаєминах між іншими 
членами сім’ї, відсутність загальної культури й 
духовних запитів. Матеріальне становище, як 
правило, важке. 

Виокремлення типів сімей за їхнім вихов-
ним впливом на дитину передбачає проведення 
цілеспрямованої роботи з батьками з урахуван-
ням діагностики сім’ї й досягається шляхом 
впровадження інформаційно-методичного ком-
плексу з проблеми формування гуманних між-
особистісних взаємин у сім’ї. 

Отже, все викладене вище засвідчує, що 
розвиток гуманістичних тенденцій у практиці 
сімейного виховання пов’язаний з розумінням 
дитини як рівного дорослому співрозмовника, 
що так само, як і дорослий, перебуває в стані 
особистісного розвитку. Найважливішою умо-
вою особистісного розвитку як дорослого, так і 
дитини є їхній рівноправний діалог, а головним 
показником наявності позитивної динаміки вза-
ємин дорослих і дітей у напрямку їхньої гумані-
зації є відмова від авторитарної позиції дорос-
лих стосовно дітей. 
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УДК 37.064 
Примачок Л. Л. 

ВИХОВАННЯ РОЗРАДИ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ 
У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ) 

У статті висвічуються результати експериментальної роботи з виховання духовної цінності 
розради у студентів медичних коледжів, визначені основні напрямки досліджуваної якості, показано 
основні підходи організації виховного процесу й готовності молоді до виконання свого професійного 
обов’язку. 

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, духовна цінність, розрада, студенти, меди-
чний коледж. 

В статье высвечиваются результаты экспериментальной работы по воспитанию духовной цен-
ности утешения у студентов медицинских колледжей, определены основные направления исследуе-
мого качества, показаны основные подходы организации воспитательного процесса и готовности 
молодежи к выполнению своего профессионального долга. 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, духовная ценность, утешение, студенты, 
медицинский колледж. 

In this paper the results are displayed the experimental work of education spiritual solace values in stu-
dents of medical colleges, the study identified key areas of quality, shows the basic approach of the educa-
tional process and readiness of youth to fulfill their professional duty. 

Key words: research and experimental work, spiritual value, comfort, students, Medical College. 
 
Постановка проблеми. Виховання у студе-

нтів медичного коледжу розради як духовної 
цінності є надзвичайно важливою проблемою на 
сучасному етапі розвитку і становлення медич-
ної освіти, що відображає гуманістичні цінності 
і потреби сучасного суспільства. Наявність у 
людини духовних цінностей спрямовує її на 
прояви у відносинах з іншими людьми справед-
ливості, правдивості, доброти, милосердя, щи-
рості, розради, вміння покладатися у складних 
ситуаціях на власний досвід, розум і почуття. 

З’ясовано, що подоланню різних негативних 
станів людини сприяє прояв стосовно неї такої 
духовної цінності, як розрада – заспокоєння, 
відгук на людські негаразди. Розрада може реа-
лізуватися через спілкування і через практичні 
дії. За своєю сутністю розрада пацієнта полягає 
у взаємодії людини з людиною, в основу якої 
покладаються етичні вимоги, моделі моральної 
поведінки, вміння здійснювати оціночні су-
дження за допомогою моральних переконань. 

В історії світової і вітчизняної медичної на-
уки і практики сформувався ідеал медичного 
працівника як носія специфічних для цієї профе-
сії якостей – милосердя, співчуття, емпатії, чуй-
ності, доброчесності, акуратності, терпимості, 
делікатності, розради, вміння зберігати лікарсь-
ку таємницю, що знайшло концентроване відо-
браження в Етичному кодексі медичного пра-
цівника, побудованого на спільних для всього 
людства ідеях правди, добра і краси. 

Аналіз досліджень. Різні аспекти форму-
вання розради як духовної цінності досліджува-

ли О. Кайріс в контексті емпатійної педагогіки 
[1], Н. Караульна – у духовному житті особисто-
сті [2], В. Кулініченко – як складову біоетики [3], 
Х. Мазепа [4; 5], М. Шегедин [6] – у виховно-
му процесі медичного коледжу. 

Наша стаття ставить за мету аналіз резуль-
татів контрольного зрізу вихованості розради як 
духовної цінності у студентів медичного коледжу. 

Виклад основного матеріалу. Після завер-
шення формувального етапу експерименту про-
водились заключні зрізи, які за методикою були 
аналогічними тим, що використовувалися на 
етапі констатації [7]. Такі зрізи проводилися як в 
експериментальній групі, де робота проводилася 
відповідно до розроблених нами педагогічних 
умов, так і в контрольній групі, виховання в якій 
відбувалося за традиційною методикою. 

Проведення бесіди, спрямованої на 
з’ясування розуміння студентами поняття «ду-
ховні цінності», показало, що в експерименталь-
ній групі ґрунтовні знання у цій галузі має 
56,7% студентів, дещо звужене розуміння харак-
терне для 20,3% студентів, поєднання правиль-
них і певною мірою помилкових уявлень зафік-
совано у 15,1% студентів; не змогли розкрити це 
поняття 7,9% студентів. 

У контрольній групі результати були гір-
шими. Повні правильні відповіді щодо предмету 
обговорення дало 12,5% студентів, неповні пра-
вильні відповіді – 24,6% студентів, поєднання 
правильних і неправильних поглядів виявлено у 
38,2% студентів, не змогли дати ніякої відповіді 
24,7% студентів. 
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Розраду до духовних цінностей віднесло 
74,6% студентів експериментальної групи і 5,6% 
студентів контрольної групи. 

Нас цікавило, що студенти медичного коле-
джу вкладають у поняття «розрада». Результати 
опитування показали, що в експериментальній 
групі правильні змістовні відповіді дало 50,6% 
студентів. 19,4% студентів цієї групи мали про 
розраду дещо поверхові знання; окремі характе-
ристики для розкриття сутності розради одержа-
ли від 23,1% студентів, не змогли дати відповіді 
6,9% студентів експериментальної групи. 

У контрольній групі відповіді на запитання 
щодо сутності поняття «розрада» розподілилися 
таким чином: 12,7% студентів дали повні прави-
льні відповіді, 14,2% студентів виявили повер-
хові знання, 43,3% студентів застосували окремі 
характеристики для його пояснення, 29,8% сту-
дентів не дали ніякої відповіді. 

Потребу у духовній розраді пацієнтів відчу-
вало 65,4% студентів експериментальної групи і 
47,5% студентів контрольної групи. Мало досвід 
прояву розради 53,8% студентів експерименталь-
ної групи і 35,6% студентів контрольної групи. 

Наявність у себе високого рівня вмінь роз-
раджувати іншого визнало 50,5% студентів екс-
периментальної групи; 20,3% студентів відзна-
чали, що вони мають добрі вміння щодо прояву 
розради, але не завжди переконані в їх дієвості; 
15,6% студентів вважали свої вміння недостат-
ньо сформованими; 13,6% студентів не змогли 
адекватно оцінити наявні в них уміння розради. 

У контрольній групі розподіл відповідей на 
це запитання мав такий вигляд: високий рівень 
сформованості у себе вмінь здійснювати розраду 
визнало 12,2% студентів, оптимальний рівень – 
22,6% студентів, недостатність відповідних 
умінь відзначило 40,2% студентів; 25,0% студе-
нтів не дали відповіді на це запитання. 

Порівняння наведених даних показує, що в 
експериментальній групі спостерігалося не тіль-
ки підвищення рівня усвідомлення сутності роз-
ради, а й адекватне оцінювання наявних для 
цього вмінь, тоді як у контрольній групі зафік-
сована досить помітна чисельність студентів, які 
не тільки не розуміють сутності розради, а й не 
можуть співвіднести її прояв з певними діями. 

Робота над проблемними ситуаціями засвід-
чила, що за цим напрямом діагностики до висо-
кого рівня вихованості духовної цінності розра-
ди пацієнта в експериментальній групі належало 
53,6% студентів, до оптимального рівня – 22,4% 
студентів, до середнього рівня – 14,5% студен-
тів, до низького рівня – 9,5% студентів. 

У контрольній групі за наслідками 
розв’язання проблемних ситуацій до високого 
рівня вихованості духовної цінності розради па-

цієнта віднесли 11,6% студентів, до оптималь-
ного рівня – 22,2% студентів, до середнього рів-
ня – 40,0% студентів, до низького рівня – 26,2% 
студентів. 

Як бачимо, кількісний розподіл студентів за 
рівнями відповідно до результатів застосування 
методу розв’язання проблемних ситуацій в екс-
периментальній групі був кращим за той, що за-
фіксований у контрольній групі. 

Оцінка вмінь студентів розраджувати іншо-
го (рольові ігри) також засвідчила існування 
суттєвих відмінностей між учасниками експе-
риментальної і контрольної груп: більш високі 
оцінки одержали студенти, з якими проводилася 
спеціально організована робота в контексті роз-
робленої нами системи виховної роботи. 

Аналіз результатів заключних зрізів дав 
змогу визначити рівні вихованості у студентів 
експериментальної і контрольної груп духовної 
цінності розради пацієнта за показниками когні-
тивного, емоційного, мотиваційного і практич-
ного компонентів. 

Розподіл студентів за рівнями вихованості 
духовної цінності розради пацієнта відповідно 
до показників когнітивного компонента подано 
в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Рівні вихованості духовної цінності розради 
пацієнта у студентів експериментальної 
і контрольної груп за показниками 

когнітивного компонента, %. 
 

Кількість 
Рівні Контрольна 

група 
Експеримен-
тальна група 

Високий 12,5 54,7 
Оптимальний 19,3 21,2 
Середній 43,7 18,6 
Елементарний 24,5 5,5 

 

З табл. 1 видно, що різниця між кількістю 
студентів експериментальної і контрольної груп, 
які перебували на високому рівні досліджуваних 
властивостей, становила 54,7 – 12,5 = +42,2%, для 
оптимального рівня вона дорівнювала 21,2 – 19,3 = 
+1,9%, для середнього рівня – 18,6 – 43,7 = –25,1, 
для елементарного рівня – 5,5 – 24,5 = –19,0%. 

Отже, внаслідок проведеної роботи в експе-
риментальній групі збільшилася кількість сту-
дентів, які належали до високого та оптимально-
го рівнів вихованості духовної цінності розради 
пацієнта. Щодо середнього та елементарного рі-
внів, то тут, навпаки, спостерігалося зменшення 
кількості експериментальної групи порівняно з 
контрольною. 

Розподіл студентів експериментальної і ко-
нтрольної груп за рівнями вихованості духовної 
цінності розради пацієнта відповідно до показ-
ників емоційного компонента подано в табл. 2. 
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Таблиця 2. 
Рівні вихованості духовної цінності розради 
пацієнта у студентів експериментальної 
і контрольної груп за показниками 

емоційного компонента, %. 
 

Кількість 
Рівні Контрольна 

група 
Експеримен-
тальна група 

Високий 11,8 54,2 
Оптимальний 18,7 22,3 
Середній 45,6 19,1 
Елементарний 23,9 4,4 

 

Наведені в табл. 2 дані показують, що за-
провадження розроблених нами педагогічних 
умов підвищення ефективності виховання у сту-
дентів медичного коледжу такої духовної цінно-
сті, як розрада пацієнта, в контрольній групі від-
були позитивні зрушення в показниках емоцій-
ного компонента цього особистісного утворен-
ня. На високому рівні різниця між студентами 
експериментальної і контрольної груп становила 
54,2 – 11,8 = +42,4%, на оптимальному рівні – 
22,3 – 18,7 = +3,6%, на середньому рівні – 19,1 – 
45,6 = –26,5%, на елементарному рівні – 4,4 – 
23,9 = –19,5%. 

Розподіл студентів експериментальної і ко-
нтрольної груп за рівнями вихованості духовної 
цінності розради пацієнта відповідно до показни-
ків мотиваційного компонента подано в табл. 3. 

 

Таблиця 3. 
Рівні вихованості духовної цінності розради 
пацієнта у студентів експериментальної 
і контрольної груп за показниками 
мотиваційного компонента, %. 

 

Кількість 
Рівні Контрольна 

група 
Експеримен-
тальна група 

Високий 12,2 55,0 
Оптимальний 19,1 22,1 
Середній 44,5 19,3 
Елементарний 24,5 3,6 

 

Як засвідчують дані табл. 3, в експеримен-
тальній групі, де використовувалася запропоно-
вана нами система виховної роботи, кількість 
студентів, яких ми за результатами заключних 
зрізів віднесли до високого та оптимального рі-

внів вихованості духовної цінності розради па-
цієнта, становила значно більший відсоток, ніж 
у контрольній. 

Різниця на високому рівні між кількістю 
студентів експериментальної і контрольної гру-
пи склала 55,0 – 12,2 = +42,8%, на оптимально-
му рівні – 22,1 – 19,1 = 3,0%, на середньому рів-
ні – 19,3 – 44,5 = –25,2%, на елементарному рів-
ні – 3,6 – 24,5 = –20,9%. 

Розподіл студентів експериментальної і ко-
нтрольної груп за рівнями вихованості духовної 
цінності розради пацієнта відповідно до показ-
ників практичного компонента подано в табл. 4. 

 

Таблиця 4. 
Рівні вихованості духовної цінності розради 
пацієнта у студентів експериментальної 
і контрольної груп за показниками 

практичного компонента, %. 
 

Кількість Рівні 
Контрольна 

група 
Експеримен-
тальна група 

Високий 10,2 52,6 
Оптимальний 17,3 22,7 
Середній 45,4 18,4 
Елементарний 27,1 6,3 

 

З табл. 4 видно, що в студентів експеримен-
тальної групи зафіксовано значно вищі рівні ви-
хованості духовної цінності розради пацієнта за 
показниками практичного компонента. Це вияв-
лялося в уміннях цих студентів послуговуватися 
медичною етикою у власній поведінці та реаль-
них уміннях і навичках розраджувати пацієнтів. 

Відсоткова різниця на високому рівні стано-
вила 52,6 – 10,2 = +42,4%, на оптимальному рів-
ні – 22,7 – 17,3 = +5,4%, на середньому рівні – 
18,4 – 45,4 = –27,0%, на елементарному рівні – 
6,3 – 27,1 = –20,8%. 

Узагальнення результатів щодо рівнів вихо-
ваності у студентів досліджуваних властивостей 
за всіма компонентами дала змогу вирахувати 
кількість студентів експериментальної і контро-
льної групи, що належали до високого, оптима-
льного, середнього та елементарного рівнів ви-
хованості духовної цінності розради пацієнта, 
порівняти одержані дані з даними констатації 
(табл. 5). 

Таблиця 5. 
Рівні вихованості у студентів експериментальної і контрольної груп медичного коледжу 

духовної цінності розради пацієнта до формувального етапу експерименту та після його завершення, %. 
 

Кількість 
Контрольна група Експериментальна група Рівні 

До експерименту Після експерименту До експерименту Після експерименту
Високий 10,1 11,6 10,2 54,1 
Оптимальний 16,7 18,6 16,5 22,0 
Середній 45,3 44,8 46,3 18,8 
Елементарний 27,9 25,0 27,0 5,1 
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Порівняння даних табл. 5 засвідчує, що в 
експериментальній групі, де запроваджувалися 
розроблені нами педагогічні умови й апробову-
валася система виховної роботи, відбулися по-
зитивні зміни в рівнях вихованості духовної 
цінності розради пацієнта. Підтвердженням цьо-
го стало помітне збільшення кількості студентів, 
які належали до високого й оптимального рівнів, 
і зменшення чисельності тих, котрі перебували 
на середньому та елементарному рівнях. 

В експериментальній групі кількість студе-
нтів з високим рівнем вихованості духовної цін-
ності розради пацієнта збільшилася на 54,1 – 
10,2 = +43,9%. Ці студенти мали ґрунтовні знан-
ня щодо медичної етики і духовних цінностей 
взагалі, а й усвідомлювали сутність і значення 
духовної цінності розради у житті окремої лю-
дини і власній професійній діяльності. Для них 
характерною була сформованість емоційної 
сфери, стійкість духовних переконань, ціннісних 
орієнтацій та гуманістичних ідеалів. Вчинки 
здійснювалися на основі моральних переконань 
з гуманістичних мотивів, виявлялися стійкі 
вміння і навички розради. 

Збільшилася кількість студентів з оптима-
льним рівнем на 22,0 – 16,5 = +5,5%. Характер-
ними ознаками цієї групи студентів були добрий 
розвиток гуманістичних якостей; хороші знання 
про духовні цінності і сутність розради. Водно-
час, хоча їхня поведінка є моральною, емоційна 
сфера досить сформованою, мотиви, якими вони 
послуговуються розраджуючи інших, іноді зу-
мовлювалися бажанням отримати заохочення, 
похвалу. Ці студенти проявляли невпевненість в 
обраній стратегії, що звужувало вміння розради, 
однак вони вміють співчувати, зацікавленні у 
власному духовному зростанні, активно працю-
ють над собою, намагаються розвинути в собі 
необхідні духовні якості з тим, аби уникати не-
гативних «зривів» у поведінці і стосунках з мо-
жливими пацієнтами, прагнуть контролювати і 
аналізувати свої вчинки. 

На середньому рівні кількість студентів 
зменшилася на 18,8 – 46,3 = –27,5%. Найбільш 
яскравими ознаками цього рівня були формаль-
ність і недостатнє усвідомлення знань про меди-
чну етику і духовні цінності, що відповідним 
чином позначалося на їхній поведінці; прояв ви-
бірковості у ставленні до оточуючих і можливих 
пацієнтів; сприйняття розради лише як елементу 
професійної діяльності; імітація чуйності і спів-
чуття для задоволення власних егопотреб. 

Помітно зменшилася кількість студентів з 
елементарним рівнем вихованості духовної цін-
ності розради пацієнта (5,1 – 27,0 = –21,9%). 
Знання цих студентів про медичну етику і духо-
вні цінності помилкові або обмежені, що нега-

тивно позначається на їхній поведінці. Вони не 
хочуть і не вміють розраджувати пацієнтів, за-
лишаються байдужими до їхніх проблем; у них 
відсутнє бажання працювати над собою, що по-
яснюється завищеною самооцінкою, або, навпа-
ки, закомплексованістю і невпевненістю у собі. 
Студенти з елементарним рівнем не знають, як 
правильно діяти в тій чи іншій ситуації, керу-
ються здебільшого імпульсивними потягами та 
егомотивами. 

У контрольній групі розподіл студентів за 
рівнями вихованості духовної цінності розради 
пацієнта здійснювався аналогічно до описаних 
вище характеристик. Наповнюваність високого 
рівня тут збільшилася на 11,6 – 10,1 = +1,5%, 
оптимального рівня – на 18,6 – 16,7 = +1,9%; кі-
лькість студентів із середнім рівнем зменшилася 
на 44,8 – 45,3 = –0,5% і з елементарним рівнем – 
на 25,0 – 27,9 = –2,9%. 

Результати заключних зрізів, які проводили-
ся в експериментальній та контрольній групі, за-
свідчили позитивні зміни в рівнях вихованості у 
студентів духовної цінності розради пацієнта. 

В експериментальній групі кількість студе-
нтів з високим рівнем вихованості духовної цін-
ності розради пацієнта збільшилася на 43,9%, з 
оптимальним рівнем – на 5,5%, із середнім рів-
нем зменшилася на 27,5%, з елементарним рів-
нем – на 21,9%. 

У контрольній групі кількість студентів з 
високим рівнем збільшилася на 1,5%, з оптима-
льним рівнем – на 1,9%, із середнім рівнем зме-
ншилася на 0,5% і з елементарним рівнем – на 
2,9%. 

Таким чином, розроблені й апробовані на-
ми педагогічні умови підвищення ефективності 
виховання у студентів медичного коледжу духо-
вної цінності розради пацієнта довели свою пра-
вомірність. 

Проведене дослідження не охоплює всіх ас-
пектів виховання у студентів медичних коледжів 
розради як духовної цінності і є лише складовою 
педагогічних технологій виховного процесу що-
до розглянутої проблеми. Подальшої розробки 
потребують можливості міждисциплінарного 
підходу, а також виховні технології виховання 
розради як духовної цінності. 
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Рашковська В. І. 

ІНТЕГРАТИВНІ СВІТОГЛЯДНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ДУХОВНОМУ 

РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

В статті аналізуються інтегративні світоглядно-педагогічні характеристики православного 
образотворчого мистецтва (канонічність, софійність, соборність, світлоносність), які використо-
вуються в педагогічній технології духовного розвитку майбутнього вчителя.  

Ключові слова: духовний розвиток, канонічність, софійність, соборність, світлоносність. 

В статье анализируются интегративные мировоззренческо-педагогические характеристики 
православного изобразительного искусства (каноничность, софийность, соборность, светонос-
ность), которые используются в педагогической технологии духовного развития будущего учителя  

Ключевые слова: духовное развитие, каноничность, софийность, соборность, светоносность. 

In the article integrativs view-pedagogical descriptions of orthodox fine art (canon, sofiynost, cathedral, 
luciferous), which are used in pedagogical technology of spiritual development of future teacher, are ana-
lysed. 

Key words: spiritual development, canon, sofiynost, cathedral, luciferous. 
 
Постановка проблеми. Духовний розвиток 

майбутнього вчителя є детермінантою його 
професійної підготовки у вищому навчальному 
закладі й визначається як цілеспрямований, осо-
бистісно-орієнтований і спеціально організова-
ний навчально-виховний процес. Характер про-
фесійного педагогічного спілкування визнача-
ється рівнем духовного розвитку вчителя, тому 
духовність стає його провідною професійною 
характеристикою, яка посідає визначальне місце 
в структурі якостей педагога. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Шляхи духовного розвитку майбутнього вчите-
ля напрацьовані в багатьох теоретико-методич-
них працях науковців (А. Алексеєнко, В. Бра-
тусь, В. Зеньковський, В. Кремінь, О. Пєхота, Е. 
Помиткін, С. Пролєєв, Л. Сурова, Т. Тхоржевсь-
ка, К. Ушинський, Т. Флоренська, Є. Шестун, О. 
Шикула та ін.). Разом з тим, проблема викорис-
тання православного образотворчого мистецтва 
з метою духовного розвитку особистості майбу-
тнього вчителя вивчена недостатньою мірою. 

Мета статті – подати розроблені нами інте-
гративні світоглядно-педагогічні характеристи-
ки православного образотворчого мистецтва 

(канонічність, софійність, соборність, світлоно-
сність) та виявити особливості їх використання 
в духовному розвитку майбутнього вчителя. 

Викладення основного матеріалу. Залу-
чення до педагогічного процесу розроблених 
нами інтегративних світоглядно-педагогічних 
характеристик православного образотворчого 
мистецтва здійснюється послідовно, відтворюю-
чи логіку поетапного духовного розвитку май-
бутнього вчителя. В якості прикладів проаналі-
зуємо педагогічний потенціал здобутків право-
славного іконопису та храмового зодчества. 

Канонічність. Використання православного 
образотворчого мистецтва в педагогічному про-
цесі розпочинається з вивчення історії створен-
ня й написання ікони; дослідження описаних у 
літературі місць перебування ікони; знайомства 
з сюжетом та його відповідність тексту Біблії, 
житію святого; визначення морально-повчально-
го значення через тлумачення прикладу, що по-
дає ікона. В наведеному переліку найбільшою 
мірою залучається інтегративна світоглядно-
педагогічна характеристика канонічності. Вико-
ристання цієї характеристики є педагогічно зна-
чущим з декількох причин. По-перше, каноніч-
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ність поєднує в собі пізнавальну, мистецьку, ак-
сіологічну та онтологічну функції, що формує 
цілісне сприйняття художнього образу. По-
друге, канонічність у зображенні образу не під-
лягає змінам, а отже, може бути джерелом не-
спотвореної історичної інформації, засобом ви-
ховання історією. По-третє, самобутність мис-
тецьких проявів канону зумовлюється націона-
льними особливостями, а тому майбутній вчи-
тель може художніми засобами прилучитися до 
національної духовної традиції. Канонічність є 
художнім втіленням історичних, філософських, 
національних, моральних мистецьких критеріїв 
та традицій. 

Визначні живописці середньовіччя, в основ-
ному безіменні для нас, вміли зобразити духовні 
таємниці й залишили неперевершені взірці мис-
тецтва світового значення. Кожен з них не мис-
лив себе творцем власного світу ідей та фанта-
зій, а вважав себе служителем Істини. Іконопи-
сець не міг зазіхати на виключне авторство, тоб-
то відстоювати власність на Істину. Від ікони 
вимагається не відображення духу часу, а єди-
них і вічних істин християнства. 

Ікона є свідченням Істини, яка не вимагає 
оновлень чи доповнень, тому в ній не допуска-
ються самомилування та множинність поглядів 
автономного художника. Канон передбачає не 
відокремлення, а включення митця в соборну 
художню творчість. У такій соборній творчості 
особистість художника втілює себе не у самост-
вердженні, а в самовіддачі та служінні істині. 

Іконописець, котрий живе в канонічній тра-
диції, поєднується з її досвідом, а не являється 
лише ілюстратором текстів Євангелія для не-
грамотних. Він – свідок, котрий «ущільнює її 
духовний зміст і духовний досвід засобами жи-
вопису. Наслідування канону допомагає зберег-
ти рівень духовності, не дивлячись на різні сту-
пені духовного розвитку окремого майстра» [4, 
с. 24]. Таким чином, канон поєднує одкровення 
істини з багатоманітним досвідом її сприйняття. 
Дотримання канону духовно мобілізує творчі 
сили митця на художнє втілення істини. Нестача 
творчих сил митця компенсується каноном, 
адже неповнота особистісного досвіду збагнен-
ня Первообразу компенсується повнотою його 
духовного змісту в мистецькому каноні. 

За православним світоглядом, весь світ 
сприймається як збірка інформації, збагнути ду-
ховний зміст якої можна лише оволодівши на-
вичками символічного «читання» канонічних 
мистецьких «текстів». Наприклад, християнсь-
кий догмат Трійці довершено втілений худож-
німи засобами в іконі «Трійця» А. Рубльова. Три 
ангели сидять за столом, у них майже однакові 
лики, адже в християнстві Бог – один, але в 

Трьох ликах, що втілено канонічними художні-
ми засобами живопису. Зокрема, в основі ком-
позиції ікони – коло (символ вічності), що опи-
сує фігури Ангелів, які стосовно центра знахо-
дяться на однаковій відстані. Царствене, владне 
положення Ангелів підкреслюється тим, що во-
ни сидять на престолі, їх крила нагадують про 
приналежність до духовного світу, а скіпетри в 
руках свідчать про владу й могутність. 

Інтегративна світоглядно-педагогічна хара-
ктеристика канонічності простежується як ху-
дожня вимога в іконописі, так і в православній 
архітектурі храму. 

За каноном, інтер’єр православного храму 
поділяється на три частини (притвор, основна 
частина, вівтар), які символічно співвідносяться 
з людиною (дух–душа–тіло) та вектором її духо-
вного розвитку (з Заходу на Схід). Символічно 
усвідомлення необхідності духовного розвитку 
починається з притвору, орієнтованого на захід і 
закінчується вівтарем, орієнтованим на схід, де 
іконостас художніми засобами подає шляхи ду-
ховного зростання – від «житейських опікувань» 
до духовності. 

Канонічні вимоги до інтер’єру православно-
го храму аналогічні вимогам до його екстер’єру, 
оскільки недотримання канонів спотворює ду-
ховний вимір здобутків образотворчої правосла-
вної спадщини. Така закономірність простежу-
ється, зокрема, на прикладі храмового зодчества. 
Так, храм Христа Спасителя в Москві та Ісаков-
ського собору в Петербурзі є шедеврами світо-
вої архітектури, проте вони є неканонічними. 

В канонічному змісті храм втілює собою 
корабель, що пливе серед бурхливих хвиль жи-
тейського моря. За аналогією з кораблем, у хра-
мі має бути «носова» й «кормова» частини, за 
якими, згідно канону, споглядач орієнтується як 
у будівлі храму, так і в особистісному напряму 
духовного «путі» – із заходу на схід. Коли стати 
біля Ісаковського собору, не визначається, де є 
схід, тому що зовнішніх ознак місця знаходжен-
ня вівтаря, що канонічно орієнтовний на схід, 
немає. 

У храмі Христа Спасителя також не про-
стежується канонічності, оскільки всі чотири зо-
внішні сторони храму мають вигляд однакових 
входів. Східна частина, де має бути вівтарна ап-
сида, оброблена у вигляді входу, як і всі інші, 
хоча фактично вхід там відсутній. Архітектурна 
невизначеність канонічності «обезличує» храм з 
усіх сторін, що ускладнює його символічне «чи-
тання». 

Отже, канон є не зовнішнім примушенням, а 
художнім втіленням духовного світу як невер-
бального засобу спілкування з ним через симво-
лічне читання його змісту. Завдяки канонічній 
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стійкості, православне образотворче мистецтво, 
написане за канонами, завжди пізнається в різні 
історичні епохи, адже канонічна мова залиша-
ється незмінною. Тому і наша національна іко-
нописна скарбниця залишається актуальною і 
ми покликані навчитись «читати» її. Як писав Є. 
Трубецькой: «Німа протягом багатьох віків іко-
на заговорила з нами тією ж мовою, що і з на-
шими віддаленими предками» [6, с. 38]. Завдяки 
канонічній мові ікона звертається до людини і 
відкриває їй духовний світ, свідчить, що в мате-
ріальному світі вона повинна зробити те, що 
відповідає духовному світу. 

Таким чином, використання інтегративної 
світоглядно-педагогічної характеристики кано-
нічності дає потенційну можливість майбутньо-
му вчителю відкрити духовний, невидимий світ. 
Ікона художніми засобами засвідчує, що духов-
ний світ є умозбагненним, вона робить його ви-
димим, зображеним художніми засобами. У пе-
дагогічному плані здійснюється збагачення ін-
телекту невербально-споглядальними методами 
пізнання, сприйняття взаємопроникності двох 
світів, розуміння майбутнім вчителем мистецтва 
як невербального засобу духовного розвитку, до 
якого можна залучитися. 

Софійність. Інтегративна світоглядно-педа-
гогічна характеристика канонічності пов’язана з 
характеристикою софійності. Софійність обра-
зотворчого православного мистецтва базується 
на святоотецькому вченні про Софію-Премуд-
рість, яка «від віку була художницею при Гос-
поді», як йдеться в книзі переповісток Соломо-
нових (VІІІ:30). У Біблії вказується, що Премуд-
рість була головною і безпосередньою худож-
ницею світу, яка привела до згоди, співзвуччя й 
гармонії все творіння Боже. Дослідник софіоло-
гії В. Бичков пише, що саме Софія брала участь 
у «прикрасі» світу [1, с. 193]. 

Момент софійності краси і мистецтва за-
ймає важливе місце у в давньоруському світо-
гляді. Власне мудре творіння світу привело його 
до краси, і «мудра краса» набула статусу «істин-
ної краси» в давньоруській культурі. Софіологія 
є нашим національним самобутнім надбанням. 
Висока цінність мудрості підкреслювалась куль-
турою Київської Русі, зокрема, у текстах Ізбор-
ника 1073 р.: «Блага мудрость паче силы», «Му-
дрость сьмеренааго вьзьвышить главу его и по-
среду сановитыихъ посадити», – стверджується 
в Ізборнику [3, с. 209]. 

Характеристика софійності збагачує і допо-
внює характеристику канонічності тим, що со-
фійність органічно поєднує в художньому образі 
красу, мудрість та мистецтво (красивим є те, що 
притаманно «вищій, мудрій» красі). Софійність 
мистецтва розкривається через збагнення спе-

цифічних колористично-композиційних прийо-
мів образотворчого православного мистецтва 
(колористики, світла, жесту, іконічно-часових 
прийомів, «зворотної» перспективи та ін.). За 
допомогою їх символічного читання відтворю-
ється мистецька аксіологія, розкриваються 
знання духовно-педагогічного потенціалу обра-
зотворчого православного мистецтва. 

Наприклад, використання «зворотної» перс-
пективи в «Трійці» А. Рубльова – це не звичай-
ний композиційний прийом, а високе духовне 
прозріння іконописця. Цей прийом є символіч-
ним приєднанням до духовного світу, «запро-
шення» ввійти в його глибину. Лінії, які розгор-
таються в іконі, йдуть у нескінченність. Чим 
глибше людина «ввійде» в духовний простір, 
тим ширшого діапазону бачення набуде. Світ 
ікони нескінченний, як безкінечні можливості 
пізнання світу. 

Поглиблене символічне «читання» містять 
зображення над головами Ангелів. Над першим – 
дерево – символ «древа життя», що є «любов, 
від якої відпав Адам». Над другим Ангелом під-
німаються легкі стрункі палати будинку, що 
«читається», як дім Авраама. Над третім Анге-
лом – зображення гора, яка символізує духовне 
зростання особистості. 

Колористичну основу ікони «Трійця» скла-
дають три кольори: блакитний, темно-вишневий 
і зелений. У такому виборі колористики прихо-
ваний глибокий символічний зміст, так само як і 
в способах застосування їх до кожної фігури. 
Блакитний колір єднає всіх ангелів, він є в кож-
ній фігурі, оскільки належить небесному світу, 
що уособлює вічну Істину. Темно-вишневий тон 
символізує жертовну любов. Він домінує в одязі 
середнього Ангела, а також у дуже розбіленому 
вигляді офарблює хітон праворуч сидячого Ан-
гела [5, с. 136]. 

Таким чином, використання інтегративної 
світоглядно-педагогічної характеристики софій-
ності уможливлює розширення напрацювань не-
вербальних способів отримання знань; розумін-
ня специфічних образотворчих прийомів; збага-
чення знань з мистецько-педагогічного потенці-
алу здобутків образотворчого православного 
мистецтва; розвиток особистісного прагнення до 
софійності як духовної краси. 

Інтегративна світоглядно-педагогічна хара-
ктеристика софійністі пов’язана з соборністю. 
Соборність визначається декількома світогляд-
но-моральними аспектами: на рівні природи, на-
вколишнього середовища, соціуму, держави, 
окремої особистості. Залучення цієї характерис-
тики сприяє розвитку системності морально-
етичної орієнтації майбутнього вчителя на вище 
наведених рівнях. 
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Наприклад, використання архітектури храму 
як Премудрої соборної єдності всесвіту, приро-
ди, Творця, творіння, людини символічно подає 
зміст духовної єдності людини і світу (софій-
ність мистецтва). Ієрархічний принцип світобу-
дови як основна домінанта духовно-впоряд-
кованого світогляду на всіх рівнях наочно втіле-
ний в довершених архітектурних формах і до-
сконалих пропорціях храмового простору. Спіл-
кування з ним розвиває соборне мислення, що 
не прагне відстояти особисту думку, а бажає, 
щоб усі люди поєдналися в соборній єдності. 

Духовне сприйняття рівнів природи, навко-
лишнього середовища, соціуму, держави та 
окремої особистості було розвинуто на Русі. 
Простір Русі збирав навколо себе людей, почут-
тя єдності всіх з усіма, яке можна назвати собо-
рною свідомістю. 

Давній русич сприймав і усвідомлював при-
роду як простори, на яких створювалася вітчиз-
няна державність, культура, історія та зростала 
духовність його особистості. Соборність стала 
однією із головних духовних умов національної 
єдності та створення могутньої і міцної держави, 
якою була Київська Русь. 

Архітектура давньоруського храму втілює 
Премудрість, у якій особливе місце належить ві-
нцю творіння – людині. Вона покликана 
об’єднати в гармонійну цілісність і природу, і 
соціум на ґрунті особистісних духовних змін. 
Використання характеристики соборності спри-
яє формуванню екологічної свідомості як відпо-
відальності людини перед світом і природою 
(через соборність мистецтва). Залучення симво-
лічного читання храмового зодчества розвиває 
«ландшафтне мислення» й «пейзажне мислен-
ня», які сприяють усвідомленню відповідально-
сті людини за природу. 

Тому на Русі постійно простежувався 
зв’язок між внутрішніми та зовнішніми просто-
ровими відчуттями. Думка про домінування все-
загального над індивідуальним складала основу 
світогляду, формувала «пейзажне й ландшафтне 
мислення». Соборність знову актуальна для 
укріплення нашого духовного імунітету проти 
руйнівних соціальних теорій та чужих ціннос-
тей. 

Таким чином, використання інтегративної 
світоглядно-педагогічної характеристики собор-
ності розвиває соборне мислення, (зокрема, 
«пейзажне й ландшафтне, екологічне мислен-
ня») особистості, подає мистецькими засобами 
ієрархію й підпорядкованість її внутрішнього 
світу. Доцільно підкреслити, що особливістю 
соборного мислення є не відстоювання власної 
думки, а бажання, щоб всі люди об’єднались на 
духовному ґрунті в єдиній для всіх істині. 

Таким духовним підґрунтям є просвітлення 
внутрішнього світу особистості духовним світ-
лом. Невипадково в іконі «Софія – Премудрость 
Божа» Софія має людське вогняне обличчя, 
оскільки духовний вогонь спопеляє пристрасті й 
просвітлює душу, сприяє збагаченню і розши-
ренню софійного і соборного мислення. До цьо-
го процесу залучається і світоглядно-педагогіч-
на характеристика світлоносності, яка інтегрує 
педагогічний потенціал всіх вище наведених ха-
рактеристик.  

Інтегративна світоглядно-педагогічна хара-
ктеристика світлоносність відтворює художні-
ми засобами етапи «просвітлення» внутрішнього 
світу особистості. Канонічна ікона обов’язково 
світлоносна, оскільки пишеться світлом, ікона 
не має зовнішнього джерела світла, немає тіней. 
Духовна особистість у православ’ї уподібнюєть-
ся світлу, адже Христос сказав про себе: «Я сві-
тло світу» (Ін. 8.12). Своїм учням він говорив: 
«Ви – світло світу» (Мф. 5.14), «Світло від світ-
ла» (Символ віри). Тому Світлом, яке лине з 
внутрішнього світу, осяяні ікони святих. 

Тісно пов’язане зі світлом зображення німбу 
над головами святих. У сюжетах Старого Запо-
віту, зокрема сяяння навколо голови Мойсея по-
дають у вигляді двох променів світла, які йдуть 
від голови. У сюжетах Нового Заповіту німб зо-
бражується колом як символом вічності, симво-
лом відсутності часу (ікони «Воскресіння Хрис-
тове», «Переображення», «Вознесіння Господ-
нє», «Всіх скорботних радість»). 

Доцільно підкреслити, що таке символічне 
розуміння німбу католицькому мистецтву не-
притаманне. У західних творах живопису сяяння 
навколо голови або зовсім відсутні, або пода-
ються продовгуватим колом над головою, що 
окреслене тонкою лінією і нагадує обруч або 
«диск». У католицькому мистецтві німб – це 
лише ознака святості (Джотто «Тайна вечеря», 
Леонардо да Вінчі «Мадонна Бенуа» та ін.). 

Характеристика світлоносності подає дина-
міку вдосконалення, впорядкування внутріш-
нього світу, який «просвітлюється», сповнюєть-
ся духовним змістом. Наприклад, така динаміка 
духовного зростання земної особистості про-
стежується на древніх іконах Іоанна Предтечі, 
де він зображується з двома ангельськими кри-
лами, що символізують зростання внутрішнього 
життя земної людини до духовної висоти – «из 
рожденных женами больша». 

Невипадково М. Гоголь писав: «Просвітити 
не означає навчити, наставити, дати освіту, чи 
навіть освітити, а наскрізь висвітлити людину в 
усіх її силах, а не лише в одному розумі, пронес-
ти всю її природу через очищувальній вогонь» 
[2, с. 105]. 
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Світлоносність православного мистецтва 
притаманна також і храмовому зодчеству. Архі-
тектурні образи світлового купольного простору 
втілені у візантійській і давньоруській архітек-
турах (Константинопольська Софія, Софія Київ-
ська, Трапезний храм Києво-Печерської Лаври), 
де світловий купол немов висить у повітрі й си-
мволізує потік духовного світла, що наповнює 
храмовий простір. 

Таким чином, використання інтегративної 
світоглядно-педагогічної характеристики світ-
лоносності в педагогічному плані сприяє прояву 
бажанню до вдосконалення внутрішнього світу; 
спонукання до усвідомлення власної духовної 
недосконалості в процесі спілкування з мистец-
твом; здійснення поступового впорядкування 
внутрішнього світу. 

Висновки. 
1. Нами розроблені інтегративні світогляд-

но-педагогічні характеристики православного 
образотворчого мистецтва: 
- канонічність як підпорядкування національ-

ній духовній традиції в процесі духовного 
розвитку майбутнього вчителя; 

- софійність як прилучення майбутнього вчи-
теля до онтологічних основ духовної краси, 
введення його в «софійний» вимір духових 
основ життя через здобутки образотворчої 
православної спадщини; 

- соборність як система впорядкування ієрархії 
цінностей внутрішнього світу майбутнього 
вчителя; 

- світлоносність як поетапне вдосконалення 
внутрішнього світу майбутнього вчителя за-

собами мистецьких здобутків православного 
образотворчого мистецтва. 

2. Залучення цих характеристик сприяло на-
працюванню вмінь майбутнього вчителя «чита-
ти» здобутки образотворчого православного ми-
стецтва як текст: історичний, аксіологічний, се-
міотичний, онтологічний, духовний. 

3. Послідовна динаміка використання інтег-
ративних світоглядно-педагогічних характерис-
тик православного образотворчого мистецтва 
(канонічності, софійності, соборності, світлоно-
сності) засвідчила напрацювання вмінь майбут-
нього вчителя виявити духовний ряд знань та 
побудувати його ієрархічну структуру, що спри-
яє здійсненню поступового впорядкування вну-
трішнього світу. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У статті розкривається сутність таких понять, як «культура», «кросс-культура», «кросс-
культурна компетентність». Визначені основні складові кросс-культурної компетентності та її 
значення в сучасній системі вищої освіти. 

Ключові слова: культура, кросс-культура, кросс-культурна компетентність, міжнародне спіл-
кування, сучасна вища освіта. 

В статье раскрывается суть таких понятий, как «культура», «кросс-культура», «кросс-
культурная компетентность». Описаны основные составляющие кросс-культурной компетентно-
сти и их место в современной системе высшего образования. 

Ключевые слова: культура, кросс-культура, кросс-культурная компетентность, международ-
ное общение, современное высшее образование. 

The article is devoted to the issue of cross-cultural competence. It is described the main components of 
cross-cultural competence and necessity of its developing as a top priority of comprehensive higher educa-
tion. 

Key words: culture, cross-culture, cross-cultural competence, international communication, modern 
higher education. 
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Постановка проблемы. Современная эпо-
ха, характеризующаяся процессами формирова-
ния глобального мирового сообщества, безус-
ловно, ведет к выработке новых приоритетов и 
ценностей, ориентированных на взаимодействие 
и интернационализацию. Эти ценности внедря-
ются во все области социальной жизнедеятель-
ности человека, но особенно актуально их про-
явление в сфере образования, на которую возла-
гаются большие надежды по воспитанию моло-
дого поколения в духе демократии и диалогиз-
ма. 

Изменения в общественной, политической и 
экономической жизни Украины за последнее де-
сятилетие вызвали преобразования в различных 
социальных сферах, в том числе в системе выс-
шего образования. Интернационализация всех 
сфер общественной жизни, расширение между-
народных контактов и сотрудничества, политика 
интеграции в европейское и мировое сообщест-
во, вхождение Украины в общеевропейское об-
разование ставит перед отечественной высшей 
школой задачу выпустить конкурентноспособ-
ного специалиста с четко сформированной 
кросс-культурной компетентностью. 

Цель данной статьи – рассмотреть суть по-
нятия «кросс-культурная компетентность» и ее 
значение в современной системе высшего обра-
зования. 

Изложение основного материала. Рас-
сматривая понятие «кросс-культурная компе-
тентность», необходимо отдельно проанализи-
ровать такие понятия, как «культура», «кросс-
культура», «компетентность». Прежде всего 
следует отметить, что в силу своего глубокого 
смысла понятие «культура» имеет около 300 оп-
ределений. Сегодня среди ученых и исследова-
телей популярны следующие понимания куль-
туры: 
1) информационная программа деятельности, 

система «архетипов», в соответствии с кото-
рой осуществляется и воссоздается весь ор-
ганизованный процесс жизни; 

2) сценарий деятельности, поведения и обще-
ния, представленный разнообразием знаний, 
норм, навыков, идеалов, образцов деятельно-
сти и поведения, идей, гипотез, верований, 
целей, ценностных ориентаций и т. п.; 

3) картина мира и способ восприятия действи-
тельности. 
Культура, в понимании философа Г. Зимме-

ля, – это путь от замкнутого единства через раз-
витое многообразие к развитому единству [1]. 

Словосочетание «кросс-культура» состоит 
из двух слов: «сross» и «сulture»; в переводе с 
английского языка – «пересечение культур». Се-
годня у социальных психологов, социологов, 

маркетологов, специалистов по управлению 
ТНК, экспертов по межнациональным коммуни-
кациям складываются разнообразные трактовки 
словосочетания «кросс-культура»: общение, 
взаимодействие представителей различных 
культур, сотрудничество и коммуникация «на 
стыке культур», «на пересечении культур», «на 
столкновении культур». 

Это многообразие показывает деликатность, 
проблематичность темы. Сложность кросс-
культурного взаимодействия часто обуславлива-
ется неосознанностью своей культурной специ-
фики многих вступающих в него людей. Аксио-
мы кросс-культурного взаимодействия гласят: 
культура видна в сравнении; плохих культур не 
бывает, бывают просто разные культуры; все 
культуры разные, но равные. 

В связи с присоединением к Болонской дек-
ларации на сегодняшний день ключевыми поня-
тиями в педагогической науке являются «компе-
тентность» и «компетенция». Советом Европы 
выделены ключевые компетентности, которыми 
должны владеть выпускники учебных заведений 
[2]. 

Педагогическая наука начала заниматься 
вопросами компетентности позже других наук, 
ориентируясь на результаты исследований в об-
ласти социологии, психологии, философии, ма-
тематики, кибернетики и др. С одной стороны, 
расширение терминологического аппарата, вне-
дрение новых категорий является неотъемлемой 
частью развития педагогической науки, которая 
должна не только соответствовать потребностям 
современного общества, но и двигаться с опере-
жением. С другой стороны, новые термины час-
то вызывают неточность и многозначность ин-
терпретации. 

На современном этапе развития в педагоги-
ке не существует точного определения понятий 
«компетентность» и «компетенция». Исследова-
тели определяют проблематику данного вопроса 
по-разному. 

А. В. Хуторской считает, что понятие «ком-
петенция включает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определённому кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к 
ним. Компетентность – это владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [3, с. 141]. В соответст-
вии с данным определением, компетенция – это 
комплекс личностных характеристик, необхо-
димый для функционирования в обществе, ком-
петентность – опыт в той или иной области. 
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И. А. Зимняя определяет «компетентность» 
как основывающийся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленный опыт соци-
ально-профессиональной жизнедеятельности 
человека. В противопоставление, «компетен-
ция» рассматривается как не пришедший в 
«употребление» резерв «скрытого», потенци-
ального» [4, с. 34]. Автор рассматривает компе-
тентность как совокупность знаний и практиче-
ски усвоенных навыков, умений, с чем нельзя не 
согласиться. Компетенция интерпретируется как 
пассивный элемент абстрактной сущности, с чем 
можно поспорить. 

Рассмотрим основные теоретические подхо-
ды к определению «кросс-культурная компе-
тентность». Следует заметить, что существует 
несколько названий и подходов, в основе кото-
рых лежит понятие «культура», требующих 
уточнения во избежание возможных разногла-
сий и тождественности. 

Анализ соответствующей научной литера-
туры подтверждает, что такие термины, как 
«кросс-культурный» (cross-cultural), «межкуль-
турный» (intercultural), «транскультурный» 
(transcultural) та «мультикультурный» (multicul-
tural) и этнокультурный (ethnocultucal) в боль-
шинстве европейских стран являются тождест-
венными [5]. 

В своем исследовании Т. В. Поштарева оп-
ределяет этнокультурную компетентность как 
свойство личности, выражающееся в наличии 
совокупности объективных представлений и 
знаний о той или иной этнической культуре, ре-
ализующейся через умения, навыки и модели 
поведения, способствующие эффективному ме-
жэтническому взаимопониманию и взаимодей-
ствию. Если в образовательном процессе не учи-
тываются национально-психологические осо-
бенности детей, конкретный социокультурный 
контекст, в котором рос и развивался ребенок, 
оригинальность региона, среды, в котором нахо-
дится данное образовательное учреждение, то 
проблема формирования личности, умеющей 
эффективно функционировать в поликультурной 
среде, позитивно не разрешается [6]. 

А. С. Купавская определяет этнокультурную 
компетентность как совокупность знаний, пред-
ставлений о других культурах, реализующуюся 
через навыки, модели поведения, которые обес-
печивают эффективное взаимодействие с пред-
ставителями этих культур, и подчеркивает, что в 
зарубежной литературе распространен термин 
«межкультурная компетентность» [7]. 

Т. Н. Лисицына определяет межкультурную 
компетентность как «понимание различий, ува-
жение друг друга, способность жить с людьми 
других культур, языков, религий» [8, с. 50]. 

Под кросс-культурной компетентностью 
Т. В. Жукова понимает сферу коммуникативной 
деятельности личности, которая в силу своей 
кросс-культурной обусловленности восприни-
мается ею как естественная. Критериями кросс-
культурной компетентности, по ее мнению, яв-
ляются кросс-культурная осведомленность (со-
вокупность знания культурных артефактов, мо-
делей поведения, понимания необходимости и 
соблюдения сценариев поведения родной либо 
иной культуры или субкультуры); культурная 
идентичность (результат культурной идентифи-
кации, т. е. соотнесения и отождествления с 
культурными нормами и образцами поведения); 
нормативная идентичность (знание, понимание 
и принятие социальных норм) [9]. 

Понятие «кросс-культурная компетент-
ность» чаще используется в маркетинге, чем в 
педагогике. По мнению И. Г. Кратко, кросс-
культурная компетентность – способность опре-
делять маркетинговые возможности в контексте 
национальной культуры. Отсутствие такой ком-
петентности приводит не только к серьезным 
ошибкам при использовании различных инстру-
ментов маркетинга, но и к значительным поте-
рям фирмы как в виде упущенной выгоды, так и 
в виде штрафов. В мировой практике существу-
ет довольно много примеров маркетинговых 
ошибок, произошедших из-за простого отсутст-
вия компетенции в вопросах культурных разли-
чий или кросс-культурного непрофессионализма 
маркетологов [10]. 

Таким образом, обобщая различные подхо-
ды к определению «кросс-культурная компе-
тентность», можно заключить, что основными ее 
структурными компонентами являются способы 
реагирования в ситуациях межкультурного 
взаимодействия; кросс-культурная грамотность; 
типы этнической идентичности; ценностная 
сфера, вербальные и невербальные коммуника-
ции; религия, обычаи и традиции и т. д. 

К составляющим кросс-культурной компе-
тенции относят овладение багатствами мировых 
и отечественных традиций, ценностей прошлого 
в их связи с настоящим, формирование целост-
ной картины мира и исторического сознания 
[11]. 

Эффективное межкультурное общение ма-
ловероятно при отсутствии у участников обще-
ния кросс-культурной компетентности. Носи-
тель языка, обладающий кросс-культурной ком-
петентностью, владеет следующими навыками и 
умениями: 
- знанием о разнообразии идей и видов дея-

тельности, характерных различным челове-
ческим обществам во всем мире; осознанием 
того, как эти идеи и виды деятельности соот-
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носятся; пониманием того, как идеи и виды 
деятельности, относящиеся к собственной 
культуре, могут быть рассмотрены с другой, 
более объективной точки зрения; 

- способностью понимать и истолковывать от-
личные от собственных манеры, модели по-
ведения с целью установления коммуника-
ции, адекватной изучаемой культуре, и эф-
фективного участия в ней [12]. 
По мнению П. В. Сысоева, формирование и 

развитие кросс-культурной компетентности от-
ражает определенные этапы культурного само-
определения личности в процессе межкультур-
ного общения: 
- стадию этноцентризма («оценочные сужде-

ния «хорошо» или «плохо» относительно 
изучаемой культуры»); 

- стадию культурного самоопределения (опре-
деление своего места «в спектре культур, 
осознавая себя в качестве культурных объек-
тов»); 

- стадию диалога культур (обучающиеся гото-
вы «ставить себя на место других; проявлять 
инициативу при установлении межкультур-
ных контактов; прогнозировать и распозна-
вать социокультурные пробелы, ведущие к 
недопониманию, созданию ложных стерео-
типов, неверной интерпретации фактов куль-
туры, межкультурным конфликтам; прини-
мать на себя ответственность за устранение 
всевозможного межкультурного недопони-
мания; выступать в качестве полноценных 
представителей родной культуры; самообу-
чаться и функционировать самостоятельно в 
поликультурном мире») [13]. 
Таким образом, все возрастающая в мире 

поликультурность предопределяет задачи выс-
шего образования – выпускать специалистов, 
способных успешно справляться с неоднознач-
ными рабочими проблемами и взаимодейство-
вать с коллегами и клиентами, относящимися к 
различным культурам. 

Выпускники, наделенные кросс-культурной 
компетентностью, смогут занять свое место в 
современном обществе и способствовать эффек-
тивному функционированию своего работодате-
ля. 
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УДК 37.034 
Стельмах Н. В. 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 

У статті розкриваються зміст та завдання морального виховання та визначені педагогічні 
умови та шляхи формування моральної особистості підлітка. 

Ключові слова: мораль, моральність, моральна свідомість, моральна поведінка; становлення, 
формування, виховання. 

В статье раскрываются содержание и задачи нравственного воспитания и определены педаго-
гические условия и пути формирования нравственной личности подростка. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, нравственное сознание, нравственное поведение, 
становление, формирование, воспитание. 

The contents and tasks of moral upbringing and the way of developing of moral personality of a 
teenager are revealed in the article. 

Key words: moral, moral upbringing, moral behaviour, formation, upbringing. 
 
Постановка проблеми. Бурхливі темпи 

розвитку суспільства, науково-технічний про-
грес вимагають подальшого удосконалення про-
цесу виховання підростаючого покоління. Су-
часний етап розвитку суспільства відзначається 
значними змінами у суспільно-політичних та 
економічних структурах, які призводять до пе-
реоцінки духовних інтересів та ідеалів, мораль-
но-ціннісних орієнтацій. Під їх впливом відбу-
вається деформація моральних поглядів та пере-
конань. Через падіння життєвого рівня люди по-
чали надавати перевагу матеріальним цінностям, 
а не духовним. 

Значущість морального виховання дітей 
особливо актуалізувалася в сучасний період у 
зв’язку з утратою багатьма людьми моральної 
сутності власного життя, що виявляється у зрос-
таючій агресивності, інфантильності частини 
молоді, бездуховності. Дефіцит моральних цін-
ностей і нехтування моральними нормами ста-
ють повсюдним явищем. 

Аналіз літератури. У працях сучасних фі-
лософів А. Арнольда, М. Бережного, О. Гаври-
лова, О. Мисливченка, М. Петросян, С. Попова 
та інших розглядаються різні проблеми мораль-
ного виховання. Велика увага приділяється ви-
значенню сутності гуманізму як одного із най-
важливіших аспектів моральності. Підкреслю-
ється, що формування моральності – найактуа-
льніше завдання сьогодення. 

Цілий ряд педагогів досліджували різні 
проблеми морального виховання: Л. Аладова, К. 
Аргеткіна, І. Бех, А. Бєлкін, М. Болдирєв, К. Га-
вриловець, Г. Джунусова, М. Духовний, Б. Ли-
хачов, І. Мар’єнко, А. Мітрофанова, А. Мудрик, 
З. Нігматов, Л. Новікова, М. Рубцова, Л. Рувин-
ський, І. Свадковський, В. Сухомлинський, Н. 
Щуркова, М. Яновська та інші. У їх працях роз-
глянуто сутність, завдання, закономірності, 
принципи, засоби та методи морального вихо-

вання, питання виховання важковиховуваних ді-
тей та самовиховання. 

Наукові підходи до виховання моральної 
особистості в сучасних умовах розроблені в до-
слідженнях І. Беха, В. Білоусової, М. Боришев-
ського, С. Гончаренка, В. Дубровського, І. Ду-
ранова, Г. Жирської, О. Кононенко, В. Кузя, Ю. 
Мальованого, І. Найдьонова, О. Ростовцевої, О. 
Столяренко, Ю. Танюхіна, К. Чорної, Т. Шингі-
рей та ін. 

При аналізі психологічного аспекту пробле-
ми формування моральності у підлітків ми спи-
рались на дослідження таких вчених-психологів, 
як Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, А. 
Ковальов, В. Крутецький, О. Леонтьєв, В. Куті-
шенко, Н. Ліфарєва, В. Лозниця, В. М’ясищев, 
С. Рубінштейн та ін. У їх працях розкриті особ-
ливості дітей різних вікових періодів та психо-
логічні механізми виховного впливу на процеси 
розвитку та формування їх особистості. 

Моральне виховання, його мета, завдання, 
ефективне застосування методів і прийомів, 
умови, згідно з якими воно має організовуватись – 
все це проблеми, які стоять перед сучасною 
школою. Вони досліджувалися протягом бага-
тьох століть і є актуальними на сучасному етапі 
розвитку суспільства. 

Мета статті –визначити педагогічні шляхи 
та умови формування моральної особистості 
підлітка. 

Виклад основного матеріалу. Нова держа-
вна політика в галузі освіти і виховання, визна-
чена в «Національній доктрині розвитку освіти 
України в XXI столітті» [1], у законах України 
«Про освіту» [2], «Про загальну середню освіту» 
[3], в «Концепції виховання особистості в умо-
вах розвитку української державності», в «Кон-
цепції громадянського виховання», в Концепці-
ях національного виховання та ін. вимагає більш 
потужних та ефективних виховних впливів з бо-
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ку різних виховних установ, інститутів соціалі-
зації, суб’єктів виховання, спрямованих на фор-
мування гуманності, а також тих рис, які відпо-
відають нормам загальнолюдської моралі. Це 
вимагає нових шляхів та умов виховання і роз-
витку моральності школярів. 

У сучасному суспільстві все більшого зна-
чення набуває організація процесу виховання в 
школі. Завдання школи – повернути загублені 
духовні цінності, виховати учнів високомораль-
ними, справжніми громадянами своєї країни. 
Тому дослідженню проблем морального вихо-
вання вчені приділяють багато уваги. 

Аналіз літератури дає підставу стверджува-
ти, що мораль (лат. moralis – моральний) – одна 
із форм суспільної свідомості, система поглядів і 
уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку 
людей. Моральність – це внутрішньо прийнята 
мораль, яка регулює поведінку людини і виявля-
ється у ставленнях, вчинках, діях, діяльності. 
Моральне виховання – це прищеплення і розви-
ток моральних почуттів, переконань і потреб 
поводити себе згідно з моральними нормами, що 
діють у суспільстві [4–8]. Методологічною ос-
новою морального виховання є етика – наука 
про мораль, її природу, структуру та особливос-
ті походження й розвитку моральних норм та 
взаємовідносин між людьми в суспільстві. 

Проблема морального виховання займає ви-
няткове місце серед усіх проблем школи, оскі-
льки найголовніше його завдання – формувати 
систему ставлень людини до світу і до самої се-
бе в цьому світі, що і складає його зміст. Фор-
мування системи ставлень, адекватних нормам 
моралі, – це мета, предмет особливої турботи 
педагогів і кінцевий результат морального вихо-
вання. 

Ми поділяємо точку зору Н. Щуркової, що 
велика кількість моральних якостей (вчені нара-
ховують 1842 якості особистості, із них 181 – 
моральні) може бути вихована за умови деякої 
інтеграції їх. Треба формувати не безліч окре-
мих якостей, а систему стрижневих: гуманізм – 
проявляє себе в доброті, чуйності, доброзичли-
вості, ввічливості, уважності, безкорисливій до-
помозі та в ін.; колективізм – сутність його в по-
єднанні «я» і «ми», його зміст складається із 
взаємної підтримки, допомоги, ініціативності, 
громадської активності, самовідданості, дисцип-
лінованості та ін.; патріотизм – проявляється в 
працелюбності, самовідданості, мужності, до-
блесті, непримиренності до зла та ін.; ставлення 
до праці – залежить від розвитку гуманізму, ко-
лективізму, гідності, патріотизму і є проявом за-
значених якостей; гідність – відображає став-
лення людини до самої себе, гордість і скром-
ність – два боки гідності [9]. 

Мораль суспільства охоплює велику кіль-
кість цих ставлень. Якщо їх згрупувати, то мож-
на чітко уявити зміст виховної роботи по фор-
муванню моральності учнів. У цілому він пе-
редбачає формування таких моральних став-
лень: 
- ставлення до політики нашої держави: розу-

міння ходу і перспектив світового розвитку, 
правильна оцінка подій усередині країни і на 
міжнародній арені; розуміння моральних та 
духовних цінностей; прагнення до справед-
ливості, демократії та свободи народів; 

- ставлення до Батьківщини, до інших країн і 
народів: любов і вірність Батьківщині; нетер-
пимість до національної і расової неприязні; 
доброзичливість до всіх країн і народів; куль-
тура міжнародних відносин; 

- ставлення до праці: сумлінна праця на суспі-
льний і особистий добробут, дотримання ди-
сципліни праці; 

- ставлення до суспільних надбань і матеріаль-
них цінностей: турбота про збереження та 
помноження суспільних здобутків, бережли-
вість, охорона природи; 

- ставлення до людей: колективізм, демокра-
тизм, взаємодопомога, гуманність, взаємопо-
вага, турбота про сім’ю та виховання дітей; 

- ставлення до себе: висока свідомість суспіль-
ного обов’язку, почуття власної гідності, 
принциповість [4; 6; 9]. 
Кожне з перерахованих ставлень включає в 

себе цілий ряд норм, правил та вимог, яких по-
винна дотримуватись особистість і які склада-
ють основу її життя та поведінки. Саме ці пра-
вила і вимоги не тільки деталізують зміст мора-
льного виховання, але й вказують на його ви-
ключно велику багатогранність. 

Таким чином, моральні якості – це, образно 
кажучи, сплав, єдність моральної свідомості, 
моральних почуттів та поведінки, дії. Виходячи 
з цього, моральне виховання в школі повинно 
вирішувати такі основні завдання: формування 
моральної свідомості, розвиток моральних по-
чуттів та формування навичок та звичок мора-
льної поведінки. 

Моральне виховання формує особистість 
дитини відповідно до моральних цінностей, які 
віддзеркалюють суспільні відносини, правила та 
норми поведінки людей. Завдання морального 
виховання в школі – перетворити об’єктивні су-
спільні моральні вимоги і оцінки в суб’єктивні 
моральні потреби, якості та переконання учнів, 
які визначають їхні моральні вчинки та поведін-
ку [10]. 

Результати проведеного дослідження дають 
підстави стверджувати: щоб процес морального 
виховання був ефективним, необхідно забезпе-
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чувати належне педагогічне керівництво та до-
тримуватися певних психолого-педагогічних 
умов. 

Основними шляхами педагогічного керів-
ництва ми визначили наступні: просвітницька 
робота; залучення підлітків до різнопланової пе-
дагогічно доцільної колективної діяльності; 
створення в усіх сферах життєдіяльності колек-
тиву підлітків виховуючих ситуацій; організація 
та розвиток самоврядування учнів; формування 
у класних колективах здорової громадської дум-
ки; організація товариського спілкування між 
підлітками у всіх сферах життєдіяльності колек-
тиву; посилення значимості й авторитетності 
колективу; здійснення активного співробітницт-
ва з учнями в усіх колективних справах; норма-
лізація психічного стану підлітків; визначення 
та дотримання психолого-педагогічних умов 
формування моральної особистості підлітка. 

Отже, можна виокремлити наступні психо-
лого-педагогічні умови формування моральної 
особистості підлітка. 

1. При організації виховного процесу слід 
усвідомлювати: 
а) сутність, мету, завдання і зміст морального 

виховання; 
б) психологічні закономірності формування осо-

бистості і спиратися на них у процесі роботи. 
2. Виховати високоморальну особистість 

означає сформувати у неї моральну свідомість, 
моральні почуття (почуття дружби, товарисько-
сті, колективізму, обов’язку, відповідальності, 
патріотизму та ін.) та моральну поведінку, які 
знаходяться в єдності між собою. 

Для того, щоб сформувати правильні мора-
льні уявлення, поняття, судження, оцінки, пере-
конання, тобто моральну свідомість, необхідно: 
- використовувати різноманітні методи форму-

вання свідомості особистості: бесіду, розпо-
відь, лекцію, диспут, дискусію, пояснення, 
переконання, приклад; 

- спиратися на психологічні закономірності 
розвитку дітей, на сензитив віку ( до чого ді-
ти найбільш сприйнятливі, чуйні, до якої ін-
формації у них найбільший інтерес); 

- емоційно забарвлювати виховний процес, ви-
користовуючи емоційні стимули (емоційне 
мовлення вчителя, музика, пісня, емоційно 
прочитаний вірш, романтика, проблемно – 
пошукові ситуації, ігри, емоційно – образні 
стимули, змагання), які збуджують необхідні 
почуття та емоції, ефективно впливають на 
процес формування моральної свідомості та 
потреб моральної поведінки; 

- організовувати суб'єкт-суб’єктну взаємодію 
(співробітництво) з учнями (учитель – 
суб’єкт, тому, що він впливає на учнів, учні – 

суб’єкти своєї пізнавальної діяльності, тому, 
що учитель викликав у них інтерес, потребу, 
у них активні усі пізнавальні процеси, і вони 
активно співпрацюють із педагогом); 

- враховувати рівень моральної вихованості 
учнів. 
Формування моральних переконань перед-

бачає також: 
- мажорну налаштованість педагога, яскраво 

виражене його особистісне ставлення до 
норм моралі та моральних якостей; 

- переконливу аргументацію наведених при-
кладів; 

- об’єктивну оцінку та самооцінку морального 
боку вчинків і поведінки; 

- зв’язок позаурочної роботи з навколишнім 
життям, використання для аналізу різномані-
тних моральних вчинків, поведінки, життє-
вих ситуацій, в тому числі і негативних амо-
ральних явищ. 

3. У процесі формування моральності учнів 
необхідно збуджувати та розвивати емоційно-
чуттєву сферу особистості. Завдання вихователя 
полягає в тому, щоб не тільки викликати в учня 
потрібні почуття та емоції, а й підтримувати їх з 
тим, щоб вони закріпились і перетворились у 
риси характеру. Щоб почуття стало стійким, 
треба повторювати ті впливи, які його виклика-
ли, але при цьому впливи мають бути різномані-
тними, їх слід поглиблювати, розширювати, 
вносити елементи новизни. 

4. Моральне обличчя особистості найяскра-
віше проявляється в її поведінці, вчинках та ста-
вленні до інших людей, природи тощо. Для того 
щоб сформувати навички та звички моральної 
поведінки, необхідно 
- залучати учнів до різних видів діяльності: пі-

знавальної, виробничої, суспільно-корисної, 
спортивної, ігрової, ціннісно-орієнтованої, 
тощо (найбільші потенційні можливості для 
формування моральної особистості підлітків 
має суспільно-корисна діяльність, оскільки 
вона в найбільшій мірі орієнтована на добро-
бут і благополуччя інших людей і здійсню-
ється безкорисливо, але будь-яка діяльність 
може стати фактором морального виховання 
підлітків, якщо педагог вводить моральну ар-
гументацію: пояснює, навіщо, з якою метою, 
для чого, які будуть наслідки, передбачувані 
результати, що вони принесуть іншим людям 
і самим дітям); 

- застосовувати різноманітні методи, які впли-
вають на формування моральної поведінки: 
гру, педагогічну вимогу, приучування, впра-
ви, виховуючи ситуації, громадську думку, 
доручення, заохочення, рідко – деякі форми 
покарань (несхвалення, зауваження); 
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- формувати в учнів звички моральної поведін-
ки як найвищий рівень моральної вихованос-
ті (автоматизовану поведінку – емотивний рі-
вень, рівень підсвідомості), але розпочинати з 
формування довільних форм поведінки – на-
вичок (умінь моральної поведінки під конт-
ролем свідомості – когнітивний рівень, рівень 
свідомості); 

- створювати виховуючі ситуації, в яких діти 
багаторазово повторювали б моральні про-
яви, які згодом закріплюються у міцних пси-
хічних утвореннях – звичках; 

- виховувати у дітей волю (уміння доводити 
розпочату справу до кінця, переборювати 
труднощі, долати перешкоди, здійснювати 
самоконтроль, тощо); 

- формувати моральні потреби (потреби фор-
муються через вимоги, які проходять через 
внутрішній світ особистості і сприймаються 
нею за умови, якщо вимоги дорослих викли-
кають у дітей позитивний емоційний відгук, 
тобто позитивні почуття та емоції; тоді вони 
трансформуються у особистісно-значущі по-
треби дітей). 

5. Педагогові треба постійно сприяти проце-
су самовиховання підлітків. Для цього не обхід-
но використовувати різні форми заохочення, які 
відіграють велику роль у пожвавленні цього 
процесу, викликають позитивні емоції і стиму-
люють до подальшого самовдосконалення. 

6. Процес самовиховання залежить від сфо-
рмованих у учнів ідеалів та переконань. Засво-
єння моральних знань і формування моральних 
ідеалів має пов’язуватися з емоційною сферою 
учня, що позитивно вплине на їх дієвість і яск-
равість. 

Однак, успіх формування моральних ідеалів 
залежить і від особистості вчителя. Його світо-
гляд, власна моральна переконаність і пристрас-
ність, особистий приклад помітно впливають на 
утвердження моральних ідеалів. 

7. Самооцінка підлітка – важливий регуля-
тор його поведінки. Процес формування само-
оцінки у підлітків потребує великої уваги з боку 
дорослих. Рівень самооцінки обумовлений дум-
ками батьків, вчителів, знайомих, товаришів, 
самих підлітків. Вихователям треба вивчати са-
мооцінку дітей і якість оцінних впливів на них 
оточуючих і вносити відповідні корективи з 
врахуванням можливостей школяра і закріпле-
ної в свідомості самооцінки, домагатись узго-
дженості. 

8. Важливу роль у процесі морального ви-
ховання підлітків відіграє ставлення дорослих 
до них: повага, любов, довіра, глибока віра, до-
помога в розвитку та реалізації здібностей, дося-
гненні успіхів у навчанні та й в інших сферах 

життєдіяльності – невід’ємні складові форму-
вання моральності у школярів. 

9. Велике значення для формування мораль-
ної особистості учнів мають психологічні трені-
нги, які нормалізують психічний стан дітей, 
сприяють формуванню почуття власної гідності, 
об’єктивної самооцінки, умінь взаємодії, спілку-
вання, моральних взаємовідносин, самопізнан-
ню та пізнанню однокласників, розвитку твор-
чих здібностей тощо. 

10. Неоціненну роль у формуванні мораль-
ної особистості підлітка відіграють різні види 
арт-терапії: образотерапія, орігамітерапія, музи-
котерапія, казкотерапія, пісочна анімація та ін-
ші. У процесі виконання творчих завдання арт-
терапії діти працюють індивідуально, часто – в 
парах, мікрогрупах. При груповій роботі розви-
ваються важливі соціальні навички, уміння гу-
манної взаємодії, відбувається соціальна адап-
тація підлітків. Заняття арт-терапією дає можли-
вість учням зміцнити свою пам’ять, розвинути 
увагу, творчу уяву, креативні здібності, мислен-
ня і навички прийняття рішень. За допомогою 
арт-терапії діти виводили, виплескували із душі 
свої проблеми, напруження, негативні емоції, 
що призводило їх до психічної рівноваги та 
більш виваженого та гуманного ставлення до 
інших. 

Висновки. Моральне виховання – один із 
найважливіших напрямків всебічного розвитку 
особистості. Сьогодні, в умовах соціально-
політичних, економічних змін, бурхливого роз-
витку науково-технічного прогресу, його за-
вдання актуалізувалися. Успішне їх вирішення в 
реаліях сьогодення вимагає пошуку нових шля-
хів, умов, підходів. 

У статті ми визначили конкретні шляхи та 
умови поліпшення процесу морального вихо-
вання. Але наше дослідження не вичерпує усіх 
питань даної проблеми. Потребують подальшої 
розробки питання морального становлення осо-
бистості дитини на різних вікових етапах її роз-
витку, питання морального виховання у сім’ї, у 
позашкільних виховних установах, питання роз-
робки нових форм, методів, засобів тощо. 
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Стукало Е. А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У статті розглядається вплив педагогічного спілкування на організацію навчальної діяльності. 
Описуються цілі та специфіка педагогічного спілкування, дається аналіз спілкування в процесі педа-
гогічної діяльності. 

Ключові слова: педагогічне спілкування, викладач, студент, навчальна діяльність, мотив. 

В статье рассматривается влияние педагогического общения на организацию учебной деятель-
ности. Описываются цели и специфика педагогического общения, дается анализ общения в процессе 
педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагогическое общение, преподаватель, студент, учебная деятельность, мо-
тив. 

The article examines the impact of pedagogical communication on the organization of learning 
activities. The objectives and the specific ofpedagogical communication are described, and communication 
analysis in the process of pedagogical activities is presented. 

Key words: pedagogical communication, teacher, student, learning activities, motive. 
 
Постановка проблемы. На сегодняшний 

день продуктивноорганизованный процесс педа-
гогического общения призван обеспечить в пе-
дагогической деятельности реальный психоло-
гический контакт, который должен возникнуть 
между педагогом и студентами, превратить их в 
субъектов общения, помочь преодолеть разно-
образные барьеры, возникающие в процессе 
взаимодействия, перевести обучаемых из при-
вычной для них позиции ведомых на позицию 
сотрудничества и превратить их в субъектов пе-
дагогического творчества. В этом случае педаго-
гическое общение образует целостную социаль-
но-психологическую структуру педагогической 
деятельности. 

Педагогическое общение в обучении и слу-
жит инструментом воздействия на личность 
обучаемого. Педагогическое общение – целост-
ная система (приемы и навыки) социально-
психологического взаимодействия педагога и 
студентов, содержащая в себе обмен информа-
цией и организацию взаимоотношений с помо-
щью коммуникативных средств. 

Кроме обычных функций, специфика педа-
гогического общения порождает еще одну 
функцию социально-психологического обеспе-
чения учебного процесса, организаторскую 
функцию взаимоотношений педагога со студен-

тами и выступает как средство решения учебных 
задач. 

В число наиболее сложных задач, встающих 
перед педагогом, входит организация продук-
тивного общения, предполагающая наличие вы-
сокого уровня развития коммуникативных уме-
ний. И очень важно так организовать общение с 
учащимися, чтобы этот неповторимый процесс 
состоялся. 

Анализ публикаций. Проблеме педагоги-
ческого общения посвятили свои труды В. А. 
Кан-Калик, С. В. Кондратьева, А. А. Леонтьев, 
Я. Л. Коломинский, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьми-
на, Н. Ю. Бутенко, Т. Ю. Осипова, Н. А. Фомен-
ко, А. А. Реан и другие. Авторы этих исследова-
ний рассматривают педагогический процесс как 
коммуникационный процесс, в который вклю-
чены педагог и студенты. 

А. А. Леонтьев, определяя педагогическое 
общение, со всей остротой поставил вопрос об 
оптимальной его организации в учебном про-
цессе. Согласно его трактовке, под оптимальной 
организацией учебного процесса понимается 
«такое общение педагога (и шире – педагогиче-
ского коллектива) с учащимися в процессе обу-
чения, которое создает наилучшие условия для 
правильного формирования личности учащего-
ся, обеспечивает благоприятный эмоциональный 
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климат обучения (в частности, препятствует 
возникновению «психологического барьера»), 
обеспечивает управление социально-психологи-
ческими процессами в коллективе и позволяет 
максимально использовать в учебном процессе 
личностные особенности педагога» [1, с. 16]. 

И. А. Зимняя, опираясь на идеи Б. Д. Пары-
гина, Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, А. А. 
Брудного, А. А. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, Л. А. 
Карпенко и других, для определения сущности 
общения вводит функциональные и уровневые 
характеристики. По И. А. Зимней, педагогиче-
ское общение есть «форма учебного взаимодей-
ствия, сотрудничества педагога и учащихся», 
«это – личностно и социально ориентированное 
взаимодействие», одновременно реализующее 
«коммуникативную, перцептивную и интерак-
тивную функции, используя при этом всю сово-
купность вербальных, изобразительных симво-
лических и кинетических средств» [2, с. 168]. 

Педагогическое общение как форма вер-
бального взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса функционально. Это означа-
ет, что оно контактное, информационное, побу-
дительное, координационное, устанавливающее 
отношение всех субъектов образовательного 
процесса. Педагогическое общение как форма 
учебного сотрудничества является условием оп-
тимизации обучения и развития личности самих 
учащихся. И. А. Зимняя, называя полиобъект-
ную направленность специфической характери-
стикой педагогического общения, раскрывает 
три направления: на само учебное взаимодейст-
вие, на обучающихся и на предмет освоения (ус-
воения) [2, с. 169]. 

Заключая описание специфики педагогиче-
ского общения, отметим, что в нем наряду с 
обучающей и воспитывающей функциями появ-
ляется в связи со сменой образовательной пара-
дигмы и фасилитативная функция. 

Цель статьи – рассмотреть особенности 
педагогического общения в организации учеб-
ной деятельности. 

Изложение основного материала. Педаго-
гическое общение – это особенное общение, 
специфика которого обусловлена различными 
социально-ролевыми и функциональными пози-
циями субъектов этого общения. Преподаватель 
в процессе педагогического общения осуществ-
ляет свои социально-ролевые и функциональные 
обязанности по руководству процессом обуче-
ния. От того, каковы стилевые особенности это-
го общения и руководства, в существенной мере 
зависит эффективность процессов обучения и 
воспитания, особенности развития личности и 
формирования межличностных отношений в 
учебной группе [3, с. 61]. 

Педагогическое общение ставит одной из 
своих целей задачу повышения уровня межлич-
ностных отношений в реальном коллективе сту-
дентов. По данным исследований, наиболее 
привлекательными качествами, определяющими 
межличностные отношения и взаимные симпа-
тии учащихся, являются отзывчивость, добро-
желательность, искренность, верность слову, а 
также ряд качеств, связанных с волевой сферой 
личности. Педагог может и должен опираться в 
своей работе на имеющуюся систему положи-
тельных ценностей учащихся, формируя парт-
нерскую позицию в общении. 

Педагогическое общение – развитое, диало-
гическое и динамическое взаимодействие педа-
гога со студентами – можно рассматривать как 
способ, средство и предмет учебной деятельно-
сти. В педагогическом общении реализуется ос-
новная стратегия организации учебной деятель-
ности, которая неразрывно связана со стратеги-
ей деятельности и коммуникативным поведени-
ем педагога. 

Педагогическое общение как способ обуче-
ния – это профессиональное по целям, задачам, 
содержанию, уровню мастерства, качеству и 
эффективности субъектно-субъектное общение 
преподавателя со студентами. 

Педагогическое общение обеспечивает оп-
тимизацию обучения предмету в ходе его пре-
подавания, мотивацию овладения этим предме-
том, расширения познавательной сферы уча-
щихся, вовлечение их в совместную познава-
тельную деятельность, личностное развитие 
учащихся и развитие коллектива, создание усло-
вий для выработки у обучаемых умений и навы-
ков самообразования, самовоспитания и само-
контроля. 

Основными признаками педагогического 
общения являются совместимость обучающей 
деятельности педагога и учебной деятельности 
учащихся; функциональное триединство обще-
ния (коммуникация, интеракция, перцепция); 
владение механизмами и техникой общения; 
личностная ориентация обучения; владение сис-
темой педагогически значимых психологиче-
ских воздействий; создание необходимого пси-
хологического климата в процессе обучения 
учащихся; педагогический такт и интуиция; 
личностное и социальное развитие учащихся в 
процессе обучения. 

При анализе общения в рамках учебной дея-
тельности необходимо обратить внимание на 
рассмотрение проблемы мотивов такого обще-
ния. В коммуникативной деятельности педагога 
можно дифференцировать следующие группы 
мотивов: профессиональные, исследовательские, 
учебно-организационные, контрольно-оценоч-
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ные, гностические, общедеятельностные, собст-
венно коммуникативные. Педагогическое обще-
ние в педагогике сотрудничества позволяет не 
только реализовать все группы мотивов обще-
ния, но и сформировать и развить качественно 
новые мотивы учебного общения, познаватель-
ного, личностно окрашенного и собственно 
коммуникативного характера. 

В императивной дидактике ведущими в 
учебной деятельности учащихся являются соб-
ственно учебные мотивы, главным образом те из 
них, которые характеризуют следование учебно-
организационной и контрольно-оценочной дея-
тельности педагога. 

В педагогике сотрудничества наиболее пол-
но выявляются и имеют положительное воздей-
ствие педагогически значимые свойства лично-
сти преподавателя. В императивной педагогике 
более полно выявляются те качества личности, 
которые характеризуют императивный стиль 
обучения. Здесь в общении преподавателя со 
студентами доминирует передача знаний и кон-
троль их усвоения. Если в педагогике сотрудни-
чества обучение как бы выводится за пределы 
чисто учебной деятельности, переносится на 
личность обучаемого, окружающую его вне-
учебную деятельность, то в императивной ди-
дактике оно замыкается на самом себе – учебная 
деятельность ради учебной деятельности. Лич-
ность педагога имеет большое значение и в пер-
вом и во втором случае, но результаты обучения 
независимо от этого не будут сильно отличать-
ся. 

Общение преподавателя со студентами 
формирует как профессионально-педагогиче-
ские мотивы в деятельности и поведении сту-
дентов, так и навыки и умения учебного обще-
ния с учащимися. 

Специфика педагогического общения обу-
словлена различными социально-ролевыми и 
функциональными позициями его субъектов. В 
процессе педагогического общения педагог 
прямо или косвенно осуществляет свои соци-
ально-ролевые и функциональные обязанности 
по руководству процессом обучения и воспита-
ния. Стиль общения и руководства в существен-
ной мере определяет эффективность обучения и 
воспитания, а также особенности развития лич-
ности и формирования межличностных отноше-
ний в учебной группе. 

На занятии педагогу необходимо овладеть 
коммуникативной структурой всего педагогиче-
ского процесса, быть максимально чутким к ма-
лейшим изменениям, постоянно соотносить из-
бранные методы педагогического воздействия с 
особенностями общения на данном этапе. Все 
это требует от педагога, по мнению Н. А. Бере-

зовина, умения одновременно решать две про-
блемы: 
1) конструировать особенности своего поведе-

ния (свою педагогическую индивидуаль-
ность), своих отношений с учащимися, т. е. 
стиль общения;  

2) конструировать выразительные средства 
коммуникативного воздействия. 
Второй компонент постоянно меняется под 

влиянием возникающих педагогических и соот-
ветственно коммуникативных задач. В выборе 
системы выразительных средств коммуникации 
важную роль играет сложившийся тип взаимо-
отношений педагога с учащимися [4, с. 73]. 

В. С. Грехнев выделяет следующие характе-
ристики общения в процессе педагогической 
деятельности: 
- общая сложившаяся система общения педа-

гога и учащихся (определенный стиль обще-
ния); 

- система общения, характерная для конкрет-
ного этапа педагогической деятельности; 

- ситуативная система общения, возникающая 
при решении конкретной педагогической и 
коммуникативной задачи [5, с. 43]. 
Педагогическое общение представляет со-

бой коллективную систему социально-психоло-
гического взаимодействия. В связи с этим мож-
но выделить следующие линии общения: 1) об-
щение педагога с отдельными студентами; 2) 
общение педагога через отдельных студентов с 
коллективом в целом; 3) общение с коллективом 
в целом; 4) общение педагога через коллектив с 
отдельными студентами. Причем эти линии об-
щения находятся в постоянном взаимодействии, 
пересекаются, взаимопроникают и т. п. В педа-
гогической деятельности коллективность обще-
ния – это не просто коммуникативный фон дея-
тельности, а важнейшая закономерность педаго-
гического общения [6, с. 263–265]. 

Ш. А. Амонашвили считает, что главный 
момент воспитания сотрудничества должен за-
ключаться в том, чтобы у обучаемый испытывал 
радость общения, радость совместного позна-
ния, совместного труда, совместной деятельно-
сти. Изменение роли педагога в рамках страте-
гии совместной продуктивной деятельности с 
учащимися возможно только тогда, когда он пе-
рестает быть «транслятором некоей непререкае-
мой истины», а становится организатором слож-
ной, напряженной личностной работы по реше-
нию творческих задач [7]. 

В педагогическом общении чрезвычайно 
важно адекватное понимание педагогом студен-
тов и студентами педагога. Это способствует 
корректировке и интенсификации учебно-воспи-
тательного процесса. В организации правильно-
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го взаимопонимания в процессе педагогического 
общения существенную роль играет эмоцио-
нальная идентификация и эмпатия, как способ-
ность эмоционально (а не только рационально) 
воспринять другого человека, проникнуть в его 
внутренний мир, принять его со всеми мыслями 
и чувствами. 

Выводы. Педагогическое общение – сово-
купность средств и методов, обеспечивающих 
реализацию целей и задач воспитания и обуче-
ния и определяющих характер взаимодействия 
педагога и учащихся. Будет ли педагогическое 
общение оптимальным, зависит от педагога, от 
уровня его педагогического мастерства и ком-
муникативной культуры. Для установления по-
ложительных взаимоотношений со студентами 
преподаватель должен проявлять доброжела-
тельность и уважение к каждому из участников 
учебного процесса, быть сопричастным к побе-
дам и поражениям, успехам и ошибкам обучае-
мых, сопереживать им. 
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В статті розкрито зміст, принципи, завдання громадянського виховання студентів з особливи-
ми потребами та критерії й показники виявлення рівня їх громадянськості. 
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В статье раскрыто содержание, принципы, задачи гражданского воспитания студентов с осо-
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The article concerns content, principles, tasks of citizen up-bringing of students with specific needs, 
criterias and indicators of their citizen features. 

Key words: citizen upbringing, students with special needs. 
 
Постановка проблеми. Громадянське вихо-

вання – цілеспрямований педагогічний процес 
становлення свідомого, відповідального і ком-
петентного громадянина-патріота, спрямованого 
на саморозвиток та розбудову демократичного 
громадянського суспільства. 

Аналіз літератури. Феномен громадянсько-
го виховання виокремився у самостійну виховну 
проблему на початку двадцятого століття у єв-
ропейській педагогіці. У праці «Що таке держа-
вно-громадянське виховання» Г. Кершенштай-
нер визначив поняття та зміст громадянського 
виховання як послідовне привчання дітей та 
підлітків до відповідальної роботи на користь 
держави [3, с. 5]. 

Визначити місце і мету громадянського ви-
ховання в процесі становлення особистості пра-
гнули А. М. Радіщев, В. Г. Белінський, М. Г. Че-

рнишевський, Н. А. Добролюбов, О. І. Герцен, 
Д. І. Писарєв. Розробкою завдань громадянсько-
го виховання займались П. П. Блонський, К. Д. 
Ушинський, П. Каптєрєв. Вони вважали, що 
оскільки в реальному житті людина є громадя-
нином свого народу і діячем у суспільстві, то 
школа повинна виховувати людину, виховувати 
і громадянина. Громадянин не повинен знищу-
вати людину, людина – громадянина. 

Мета статті – на основі аналізу наукової лі-
тератури визначити особливості громадянського 
виховання студентів з особливими потребами. 

Виклад основного матеріалу. В своїй пе-
дагогічній діяльності Дж. Д’юї збагатив теорію 
громадянського виховання моральною компоне-
нтою. Він наголошував на важливості таких 
якостей громадянина демократичної держави, як 
ініціативність, самостійність, активна участь у 
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житті суспільства. Реформаторські тенденції 
світової педагогіки виявили значний вплив на 
спрямованість системи виховання в Україні. 

М. Грушевський розглядав виховання гро-
мадянськості народу, членів громади, представ-
ників громадянського суспільства як важливий 
чинник розбудови Великої України [2, с. 36]. 

С. Русова в праці «Суспільні питання вихо-
вання» формує концептуальні засади виховання 
громадянина Української незалежної держави, 
вказує на те, що школа має йти назустріч вимо-
гам цілого громадянства, працювати саме на ко-
ристь цілого народу, вести його шляхом все-
людського поступу [4]. 

У радянській педагогіці поняття громадян-
ського виховання не було, бо не було демокра-
тичного громадянського суспільства. В «Педа-
гогічному словнику», виданому в Москві в 1960 
році, зазначалось, що «громадянське виховання – 
це реакційний напрям в буржуазній педагогіці 
епохи імперіалізму, яке ставить за мету вихован-
ня, підготовку покоління молодих робітників – 
покірних слуг капіталізму». У чотиритомній пе-
дагогічній енциклопедії (1964–1967 рр.) фено-
мен «громадянське виховання» відсутній. 

Гуманістичні засади громадянського вихо-
вання вперше висвітлив в 1970 році В. О. Сухо-
млинський. Він вважав першочерговою умовою 
формування громадянина організацію емоційно 
насиченого діяльного трудового життя шкільно-
го колективу, який ефективно впливає на стано-
влення громадянської позиції кожного індивіда 
[6]. 

Сучасні українські педагоги П. В. Вербиць-
ка, О. І. Пометун, І. Г. Тараненко, проаналізува-
вши зарубіжні концепції і тенденції громадянсь-
кого виховання, поділяють і розвивають загаль-
ноєвропейське бачення громадянськості й шля-
хів її формування. Процес громадянського вихо-
вання П. Р. Ігнатенка базується на національних 
цінностях. Педагогічні основи морального та 
правового виховання, принципи, методи, шляхи 
та засоби формування громадянських якостей 
особистості в сучасних умовах розроблені в до-
слідженнях І. Беха, Н. Бібік, М. Боришевського, 
В. Кременя та ін. Значний внесок в сучасне ба-
чення структури громадянського виховання зро-
била О. В. Сухомлинська. Вона розкрила три 
моделі формування громадянськості: партисипа-
тивну, когнітивно-розвивальну, репрезентатив-
ну. Науковим творчим колективом під керівниц-
твом О. В. Сухомлинської розроблено Концеп-
цію громадянського виховання особистості в 
умовах розвитку української державності [5]. В 
ній визначається мета сучасного громадянського 
виховання – становлення свідомого громадяни-
на, патріота, професіонала, тобто людину з при-

таманними їй особистісними якостями й рисами 
характеру, світоглядом і способом мислення, 
почуттями, вчинками та поведінкою, спрямова-
ними на саморозвиток та розвиток демократич-
ного громадянського суспільства в Україні. 

Основні принципи громадянського вихо-
вання: 
- принцип національної спрямованості перед-

бачає формування національної самосвідомо-
сті, виховання любові до рідної землі, свого 
народу, шанобливе ставлення до його куль-
тури; повагу, толерантність до культури на-
родів, які населяють Україну; здатності збері-
гати свою національну ідентичність, пишати-
ся приналежністю до українського народу, 
брати участь у розбудові та захисті своєї 
держави; 

- принцип гуманізації виховного процесу озна-
чає, що вихователь зосереджує увагу на ди-
тині як вищій цінності, враховує її вікові та 
індивідуальні особливості і можливості, не 
форсує її розвитку, спонукає до самостійнос-
ті, задовольняє базові потреби дитини; виро-
бляє індивідуальну програму її розвитку, 
стимулює свідоме ставлення до своєї поведі-
нки, діяльності, патріотичних цінностей; 

- принцип самоактивності і саморегуляції 
сприяє розвитку у вихованця суб’єктних ха-
рактеристик; формує здатність до критичнос-
ті й самокритичності, до прийняття самостій-
них рішень; поступово виробляє громадянсь-
ку позицію особистості, почуття відповідаль-
ності за її реалізацію в діях та вчинках; 

- принцип культуровідповідності передбачає 
органічну єдність патріотичного виховання з 
історією та культурою народу, його мовою, 
народними традиціями та звичаями, які за-
безпечують духовну єдність, наступність і 
спадкоємність поколінь; 

- принцип полікультурності передбачає інтег-
рованість української культури у європейсь-
кий та світовий простір, створення для цього 
необхідних передумов: формування у дітей 
та учнівської молоді відкритості, толерантно-
го ставлення до відмінних від національних 
ідей, цінностей, до культури, мистецтва, ві-
рування інших народів; здатності диферен-
ціювати спільне і відмінне в різних культу-
рах, сприймати українську культуру як не-
від’ємну складову культури загальнолюдсь-
кої; 

- принцип соціальної відповідності обумовлює 
необхідність узгодженості змісту і методів 
громадянського виховання реальній соціаль-
ній ситуації, в якій організовується виховний 
процес. Завдання громадянського виховання 
зорієнтовані на реальні соціально-економічні 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 34. Педагогические науки 

 46

умови і передбачають виховання у дітей го-
товності до ефективного розв’язання своїх 
життєвих проблем в Україні. 
Основні завдання громадянського вихован-

ня: 
- визнання й забезпечення в реальному житті 

прав людини як суспільної цінності та єдиної 
норми всіх людей без будь-яких дискриміна-
цій, на чому будується відкрите, демократич-
не, громадянське суспільство; 

- усвідомлення взаємозв’язку між ідеями інди-
відуальної свободи, прав людини та її грома-
дянською відповідальністю; 

- формування національної свідомості, належ-
ності до рідної землі, народу, визнання духо-
вної єдності поколінь та спільності культур-
ної спадщини; виховання почуття патріотиз-
му, відданості в служінні Батьківщині; 

- утвердження гуманістичної моралі та форму-
вання поваги до таких цінностей, як свобода, 
рівність, справедливість; 

- формування соціальної активності особисто-
сті на основі: готовності до участі в процесах 
державотворення, здатності до спільного 
життя і співпраці в громадянському суспільс-
тві, уміння взяти на себе відповідальність; 
спроможності розв’язувати конфлікти відпо-
відно до самостійного життєвого вибору на 
основі гуманістичних цінностей; працелюб-
ності; 

- формування політичної та правової культури 
засобами громадянської освіти, яка дає знан-
ня про політичні системи і владу на всіх рів-
нях суспільного життя, про закони та законо-
давчі системи; виховання поваги до Консти-
туції України, законодавства, державної мо-
ви; уміння визначати форми та способи своєї 
участі в житті суспільства, спілкуватися з де-
мократичними інститутами, органами влади, 
захищати і підтримувати закони та права лю-
дини, бути обізнаним зі способами соціаль-
ного захисту; 

- розвиток критичного мислення, що забезпе-
чує здатність усвідомлювати та відстоювати 
особисту позицію в тих чи інших питаннях, 
уміння знаходити нові ідеї та критично аналі-
зувати проблеми, брати участь у дебатах, 
уміння переосмислювати дії та аргументи, 
передбачати можливі наслідки дій та вчинків; 

- розвиток толерантного ставлення до інших 
народів, їх культур і традицій; виховання не-
гативного ставлення до будь-яких форм на-
сильства; активне запобігання виявленню 
шовінізму, фашизму, расизму, месіанських 
настроїв. 
Пріоритетним завданням громадянського 

виховання є виховання громадянськості. Грома-

дянськість студентів – це інтегративна суспіль-
но-моральна цінність особистості, яка характе-
ризується ціннісним ставлення до держави, на-
роду, громадянського суспільства та до себе як 
громадянина. Принципово важливо, щоб процес 
становлення громадянськості відбувався на базі 
демократичних цінностей, без яких не можливі 
ні прогресивний поступ держави, ні об’єднання 
різних етносів і регіонів України задля розбудо-
ви й вдосконалення суверенної, правової держа-
ви, громадянського суспільства. 

Поняття «цінність» доволі широке – воно 
охоплює все, що цінує особистість, що є для неї 
значущим і важливим. Усвідомлюючи це понят-
тя, ми враховували його соціальну і психологіч-
ну природу. У філософії, етиці, педагогіці, пси-
хології цінність вважають продуктом конкрет-
них історичних умов суспільного життя. Особи-
стісні цінності є утвореннями, що визначають 
необхідну чи бажану поведінку. Проте їх можна 
визначити й у вигляді ідеалу, зразка для наслі-
дування. 

Цінності не ототожнюються з якостями. 
Якості – результат усвідомлення особистістю 
суспільно значущих норм та вимог. Цінності, 
ґрунтуючись на свідомості, апелюють до само-
свідомості. Розвиваючи їх, особистість радіє за 
своє надбання, а отже і за самого себе. Людські 
цінності не рядоположні. Є прикладні, пов’язані 
з інтересами, потребами, користю. Громадянсь-
кість же належить до вищих суспільно-
моральних цінностей, які залучають людину до 
суспільних відносин на основі гуманістичних 
принципів, сенсу життя, свободи, гідності, пат-
ріотизму [7]. 

Ефективне виховання громадянськості сту-
дентів з особливими потребами вимагає діагнос-
тики реального стану цієї цінності. Осмислення 
теоретико-методологічних засад громадянськос-
ті сприяло розробці компонентів, критеріїв і по-
казників даного феномену. 

В структурі моральної цінності громадянсь-
кості студентів з особливими потребами ми вио-
кремили такі компоненти: ціннісне ставлення 
до держави, нації; ціннісне ставлення до народу 
України; ціннісне ставлення до себе як до гро-
мадянина України, суб’єкта громадянського су-
спільства. Ціннісне ставлення – це реальний 
зв’язок, який встановлює людина з об’єктами 
оточуючої дійсності в своїй свідомості і само-
свідомості на основі знань, умінь, досвіду. 

Структуру громадянськості характеризують 
три основні критерії: 
- когнітивний (свідомі знання громадянина 
України про устрій демократичної держави, 
структуру влади, ментальні особливості наро-
ду України); 
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- емоційно-ціннісний (відчуття шанобливого 
ставлення до держави, нації, народу, культиву-
вання цінностей громадянського суспільства); 

- діяльнісно-поведінковий (праця особистості, 
спрямована на розбудову держави в інтересах 
поступу нації, законослухняність особистості, 
самостійність у визначенні власної позиції 
громадянина). 

Кожен із названих компонентів та їх крите-
ріїв залежно від сформованості громадянської 
свідомості особистості характеризується відпо-
відними показниками. Показники громадянсь-
кості найповніше виявляються у діях особистос-
ті і мотивах цих дій. 

Компоненти, критерії і показники студентів 
представлені нами у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Компоненти, критерії і показники громадянськості студентів з особливими потребами. 

 

Критерії 
Когнітивний Емоційно-ціннісний Діяльнісно-поведінковий 

Компоненти 

Показники 
ЦІННІСНЕ 
СТАВ-
ЛЕННЯ ДО 
ДЕРЖАВИ, 
НАЦІЇ 

Усвідомлені знання про: 
 суспільно-політичні, 
економічні основи Украї-
нської держави; 
 права та обов’язки гро-
мадян України; 
 функції влади, порядок 
та процедура реалізації 
повноважень державних 
структур, порядок апелю-
вання до них; 
 сутність демократії, її 
особливості в умовах пе-
рехідного періоду, демок-
ратичні перспективи роз-
витку України; 
 історію становлення 
української державності; 
 систему соціального 
забезпечення та соціаль-
ного захисту; 
 ефективні форми взає-
модії з представниками 
владних структур, установ 
та громадських організа-
цій; 
 обізнаність з сучасни-
ми найважливішими поді-
ями в країні і світі; 
 знання державної мови. 

 шанобливе ставлення 
до рідної землі, нації; 
 прагнення щоб держава 
зайняла гідне місце в ци-
вілізованому світі; 
 готовність розбудову-
вати Україну як правову, 
демократичну, соціальну 
державу-націю; 
 повага до Конституції, 
законів України, держав-
ної символіки, державної 
мови; 
 почуття національної 
гідності; 
 лояльне і конструктив-
но-критичне ставлення до 
влади; 
 інтерес до сучасного 
суспільно-політичного 
життя в країні і світі; 
 відповідальність за свої 
дії і вчинки. 

 дотримання законів і 
обов’язків громадянина; 
 вміння відстоювати свої права 
і свободи, співпрацювати з орга-
нами влади, контролювати та 
впливати на них, застосовуючи 
демократичні технології; 
 громадська активність, ініціа-
тивність, спроможність виконува-
ти громадські обов’язки в межах 
місцевої громади та держави; 
 творча праця в інтересах по-
ступу нацїї; 
 уміння орієнтуватись в про-
блемах сучасного суспільно-
політичного життя; 
мовна культура. 

ЦІННІСНЕ 
СТАВ-
ЛЕННЯ ДО 
НАРОДУ 
УКРАЇНИ 

Свідомі знання про: 
 спільність історичного 
минулого, сучасного та 
майбутнього українського 
поліетнічного суспільства; 
 історію, матеріальну та 
духовну культуру народу 
України, його регіональні 
та етнічні особливості; 
 сутність і завдання, 
громадянського суспільс-
тва, його цінності; 
 толерантність, гуманні 
форми поведінки в полі 
етнічному суспільстві. 

 стійкість ідентифікації 
з українським народом; 
 повага до всіх етносів, 
які становлять українсь-
кий народ і є носієм і 
джерелом влади; 
 бережне ставлення до 
етно-етичної культури на-
родів України; 
 переконаність в необ-
хідності культивування 
цінностей громадянського 
суспільства. 

 дотримується норм і правил 
поведінки в суспільстві; 
 бере участь в діяльності гро-
мадських організацій; 
 прояв соціальної комунікабе-
льності, поваги до людей, толера-
нтності, чесності, доброти, відпо-
відальності, стриманості; 
 активно протидіє проявам амо-
ральності, шовінізму, расизму, 
фашизму; 
 спроможний до співробітницт-
ва, вміє застосовувати демократи-
чні технології прийняття колекти-
вних рішень, відстоюючи як влас-
ні інтереси, так і права представ-
ників певної спільноти, суспільс-
тва, здатний до компромісу. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 34. Педагогические науки 

 48

ЦІННІСНЕ 
СТАВ-
ЛЕННЯ ДО 
СЕБЕ ЯК ДО 
ГРОМА-
ДЯНИНА 
УКРАЇНИ 

 усвідомлення себе не-
повторною особистістю, 
громадянином-патріотом і 
гуманістом, який може і 
має добросовісно вплива-
ти на розбудову грома-
дянського суспільства і 
правової демократичної 
держави в Україні, захи-
щати свої права й інтере-
си. 

 почуття свободи, люд-
ської і національної гідно-
сті, самоповаги; 
 впевненість у своїй 
спроможності як громадя-
нина впливати на життя в 
суспільстві; 
 потреба у дотриманні 
законів України, прав і 
свобод громадянина, мо-
ральних норм і принципів 
суспільного життя. 

 проявляє самостійність у ви-
значенні власної позиції, прийн-
ятті рішень; 
 оволодіває вміннями суб’єкта 
громадянського суспільства за-
хищати свої права й свободи, ві-
льно висловлювати власні думки, 
відстоювати інтереси; 
 проявляє моральну рефлексію; 
 вміє проявляти самовладання, 
самоудосконалює громадянські та 
моральні якості. 

 

Висновки. Дані критерії і показники будуть 
використані нами при розробці методики фор-
мувального етапу експерименту з метою дифе-
ренційованого підходу до кожного студента з 
особливими потребами. 

У процесі громадянського виховання прові-
дне місце належить освітній складовій, яка до-
повнюється в позакласній та позашкільній дія-
льності, де відбувається закріплення в учнів пе-
рвинних навичок участі в суспільному житті, 
моделювання ситуацій соціальної поведінки, що 
дозволяють реалізувати громадянські права і 
свободи у малому та великому соціумі. Перевага 
надається активним формам діяльності, що пе-
редбачають безпосереднє знайомство учнів з 
роботою органів влади, місцевого самовряду-
вання, судів, правоохоронних органів, виборчих 
комісій, засобів масової інформації, громадсь-
ких організацій тощо. 

Важливе значення у реалізації завдань гро-
мадянського виховання студентів з особливими 
потребами відіграє ефективне використання но-
вітніх форм, технологій, що забезпечують діяль-
нісний аспект навчально-виховного процесу. 
Активні та інтерактивні методики сприяють фо-
рмуванню громадянознавчих вмінь та навичок 
студентів, збагаченню їхнього соціального до-
свіду. Тому велике значення має практична 
спрямованість діяльності студентів у місцевій 

громаді, розробленні та конкретному втіленні 
власних соціальних проектів, проведенні благо-
дійних акцій, здійсненні пошукової роботи. Со-
ціальні проекти дають можливість студентам 
співвіднести загальні уявлення, отримані у ході 
навчально-виховної діяльності, із реальним жит-
тям, із суспільними та політичними подіями, що 
відбуваються у масштабах населеного пункту, 
області, країни. 
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Фомкіна О. Г. 

ДІЛОВА ГРА В РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається ділова гра як педагогічний засіб гуманізації освіти і активна форма на-
вчання, що дозволяє підтримувати постійний високий інтерес студентів до навчання, активізує їх 
самостійну діяльність та сприяє самореалізації і самоствердженню в реальних ситуаціях. 

Ключові слова: гуманізація, педагогічний процес, ділова гра. 

В статье рассматривается деловая игра как педагогическое средство гуманизации образования 
и активная форма обучения, которая позволяет поддерживать постоянный высокий интерес сту-
дентов к обучению, активизирует их самостоятельную деятельность и способствует самореализа-
ции и самоутверждению в реальных ситуациях. 

Ключевые слова: гуманизация, педагогический процесс, деловая игра. 
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In the article a business game is examined as pedagogical means of humanizing of education and active 
form of educating, that allows to support permanent high interest of students in educating, activate their 
independent activity and assists self-realization and self-affirmation in the real situations. 

Key words: humanizing, pedagogical process, business game. 
 
Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. Пріоритетним завданням навчання в умо-
вах демократизації та гуманізації освіти стає ви-
ховання всебічно освіченої людини, максималь-
ний розвиток її особистості, що базується на ін-
тересах, здібностях та індивідуальних потребах. 

Формування сильної особистості, здатної 
жити і працювати в неперевно змінюючому сві-
ті, сміливо розробляти власну стратегію мис-
лення та поведінки, здійснювати оптимальний 
вибір, приймати по ньому рішення і нести при 
цьому відповідальність – все це вимагає нових 
підходів до розробки технологій навчання. 

Саме по своїм цільовим функціям гуманіза-
ція освіти являється умовою і фактором гармо-
нійного розвитку особистості, збагачення її тво-
рчого потенціалу, розкриття і реалізації здібнос-
тей. Вона являє собою процес, направлений на 
розвиток особистості як суб’єкта творчої діяль-
ності. Тому гуманізація освіти розглядається як 
важливий соціально-педагогічний принцип, що 
відображає сучасні тенденції розвитку та функ-
ціонування системи професійної освіти. 

Аналіз літератури. Питання гуманізації 
освіти завжди було й залишається предметом 
ґрунтовних досліджень філософів, педагогів, 
психологів, починаючи від стародавніх часів до 
сучасності (Конфуцій, Сократ, М. Квінтіліан, 
Т. Кампанела, Ф. Рабе, Я. Коменський, І. Песта-
лоцці, К. Ушинський, К. Роджерс, М. Монтессо-
рі, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Вигот-
ський, В. Давидов [1], Д. Ельконін, Л. Заков, 
Ш. Амонашвілі, В. Буряк, С. Гончаренко, М. Кра-
совицький, М. Лазарєв, Ю. Мальований, В. Мо-
ляко, Л. Мун, А. Сущенко, А. Підласий, І. Під-
ласий [2], С. Підмазін, І. Прокопенко, О. Савче-
нко, Г. Токань, І. Якиманська [3] та ін.). 

Українські дослідники гуманізації вищої 
освіти Г. Балл, Р. Бєланова, С. Гончаренко, І. Зя-
зюн, П. Кононенко, О. Пєхота, В. Рибалко, М. Ро-
маненко [4], О. Романський, Г. Селевко [5], об-
стоючи різні концепції гуманної освіти, єдині в 
одному: еволюція людини, її розвиток – це і є 
поступ гуманізму, це безальтернативний шлях 
розвитку вищої освіти. 

Спираючись на дослідження численних на-
уковців, можна виділити і сформулювати ряд 
положень, що визначають сутність гуманізації 
освіти. 

 Освіта, як процес становлення психічних 
властивостей і функцій, обумовлений взаємоді-
єю людини з оточуючим світом, відношення до 

якого передається через відношення з іншими 
людьми. 

 Освіта має задовольняти особистісні по-
треби за рахунок сформованих і готових до по-
дальшого розвитку психічних функцій особис-
тості. 

 Однією із основних тенденцій розвитку та 
функціювання системи освіти є орієнтація на 
розвиток вільної і творчої особистостей на фоні 
загальнонаукового, соціального та професійного 
становлення. 

 Навчальний процес має бути направле-
ним на оволодіння фундаментальними та профе-
сійними знаннями з урахуванням суб’єктивних 
потреб особистості та об’єктивних умов, 
пов’язаних з фізичними та матеріальними мож-
ливостями. 

 Активізація розвитку особистості має 
здійснюватися за рахунок спонукання її до акти-
вної діяльності, що має носити різносторонній 
характер та бути значимою. 

 Процес загального і професійного розви-
тку особистості буде оптимальним, якщо він 
обумовлений єдністю діяльнісного та особистіс-
ного підходів. 

 Педагогічний процес має передбачити 
зміну ролей і функцій його учасників в напрям-
ку рівноправних позицій співпраці тих, хто на-
вчає та тих, хто навчається. 

 Саморозвиток та самореалізація особис-
тості залежить від творчого спрямування освіт-
нього  процесу, що передбачає безпосередню 
мотивацію навчальної та інших видів діяльності 
на досягнення кінцевого результату. 

 Підходи до навчання мають бути направ-
леними на адаптацію особистості до зміни ролі 
знань в залежності від ситуації, на розвиток 
умінь вести дискусію, аргументувати свої рі-
шення та вміти враховувати аргументи опонен-
та. 

Реалізація принципів гуманіцації освіти по-
требує пошуку нових форм і прийомів навчання 
та спонукає до розробки інноваційних педагогі-
чних технологій, однією із яких являється ділова 
гра, як форма і метод навчання, що моделює 
предметні та соціальні аспекти змісту професій-
ної діяльності. 

Питанням розробки, впровадження, аналізу 
ефективності ділових ігор присвячені праці 
А. Вербицького, В. Коваленко, І. Носаченко [6], 
П. Олійника. Вагомий досвід використання ді-
лових ігор у підвищенні кваліфікації управлін-
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ських кадрів знайшов відображення у дослі-
дженнях вітчизняних та зарубіжних науковців 
(М. Бірштейн, В. Галушко, Ю. Геронімус, Р. Грап, 
К. Грей, М. Крюков та інші). 

Однак, на наш погляд, не в повній мірі до-
сліджена проблема ролі та місця ділової гри в 
процесі гуманізації професійної освіти. 

Метою статті є аналіз місця і ролі ділової 
гри як активного методу навчання в розкритті і 
підтвердженні гуманістичних тенденцій профе-
сійної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Практика проведення ділових ігор в Полтавсь-
кому університеті економіки і торгівлі підтвер-
джує необхідність використання їх у навчально-
му процесі для формування адекватного уявлен-
ня про майбутню професійну діяльність шляхом 
свідомого, цілеспрямованого засвоєння студен-
тами навчального матеріалу та уміння викорис-
товувати його для розв’язання конкретних задач 
економіки і виробництва [7]. 

На кафедрі вищої математики і фізики 
ПУЕТ ділова гра в системі активних методів на-
вчання використовується не тільки з метою по-
глиблення теоретичних знань з фундаменталь-
них та професійно-орієнтованих дисциплін, але і 
для вирішення актуальних завдань гуманізації 
навчання, гуманізації особистості і відношень. 
Ділова гра, як форма діяльності в умовно ство-
рених ситуаціях, направлена не тільки на від-
творення і засвоєння суспільного і соціального 
досвіду, а і на формування таких соціально-
значимих здібностей особистості: 
- здатність до співпраці та взаємодії; 
- уміння працювати в колективі; 
- уміння користуватися засобами комунікації 

та інформаційними системами; 
- здатність оптимально вирішувати конфлікти; 
- уміння ефективно навчатися в професійній 

області; 
- здатність до дослідницької діяльності. 

Ділова гра проводиться, як правило, після 
вивчення основних розділів курсу математичної 
дисципліни або після вивчення курсу в цілому. 

Методика проведення ігрового заняття по-
винна враховувати основні вимоги до ділових 
ігор. Вони опрацьовані у науково-методичній 
літературі. Ділові ігри мають містити таки еле-
менти: 
- конкретний об’єкт ігрового моделювання; 
- модель процесу діяльності; 
- наявність спільної мети у всього ігрового ко-

лективу; 
- взаємодію учасників, що виконують ту чи 

іншу роль; 
- колективне прийняття та опрацювання рі-

шень учасниками гри; 

- неоднозначність варіантів у прийнятті рі-
шень; 

- наявність керованої емоціональної напруги; 
- наявність системи індивідуальних та групо-

вих методів оцінки для учасників гри. 
Темою ділової гри на заняттях з математики 

може бути: 
- будь-яке явище економіки, практики плану-

вання і управління виробництвом, якщо є 
об’єктивна можливість неоднозначних підхо-
дів до нього; 

- розділи курсу, що потребують від аудиторії 
пізнання як самих економічних процесів чи 
господарських ситуацій, так і моделей пове-
дінки спеціалістів. 
Слід зазначити, що ділова гра повинна явля-

тися результатом глибокого аналізу функціону-
вання реальних об’єктів і формалізації ряду їх 
функцій. При її розробці ми виділяємо наступні 
основні етапи. 

1. Попередній: визначається мета і призна-
чення ділової гри; завдання, що мають вирішу-
вати за її допомогою; навички, які повинні набу-
ти студенти в процесі проведення гри; її місце в 
курсі математичних дисциплін та зв’язок з ін-
шими навчальними предметами. 

2. Розробка ідеї ділової гри: визначається 
коло проблемних ситуацій, що закладені в ній. 

3. Вибір і обґрунтування об’єкта ігрового 
моделювання. 

4. Формування інформаційної бази, необ-
хідної для проведення гри. 

5. Розробка структури ділової гри, визна-
чення правил гри. 

6. Коригування і оцінка ефективності діло-
вої гри. 

Основні моменти ігрового заняття продемо-
нструємо на прикладі. 

Ділова гра «Зростання капіталу» 
1. Мета і призначення гри. 
Ділова гра «Зростання капіталу» є заверша-

льним етапом вивчення курсу «Математика для 
економістів». Її мета – закріплення теоретичних 
знань студентів і застосування їх до розв’язання 
практичних задач. 

У грі моделюються наступні організаційні, 
виробничі та економічні процеси: призначення 
працівників на відповідні посади, визначення 
оптимальних шляхів зростання капіталовкла-
день, розробка заходів щодо підвищення ефек-
тивності використання інвестицій. 

2. Загальна постановка задачі. 
Акціонерне об’єднання, до складу якого 

входять чотири виробничих підприємства та чо-
тири торгових фірми, що їх представляють, роз-
раховує капіталом в розмірі 1 млн. грн. Можли-
ве часткове розміщення капіталу в банк та інве-
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стиції у виробництво або капіталовкладення у 
власні підприємства з метою збільшення обсягу 
випуску продукції. 

Визначити ефективність даних проектів, по-
рівнюючи кошти, які на них витрачаються, та 
майбутні прибутки, які вони приноситимуть у 
вартості поточного року; проаналізувати залеж-
ність товарообігу від затрат на рекламу та роз-
робити заходи по найбільш ефективному вико-
ристанню коштів на рекламний бізнес. 

3. Підготовка до гри. 
Даний етап проводиться за декілька днів до 

початку основних (ігрових) етапів. Він включає 
інструктаж (визначення мети, предмету моде-
лювання, правил і порядку проведення гри) і ді-
агностику ділових якостей та математичної під-
готовки учасників гри шляхом анкетування та 
проведення тестового контролю. 

Результати діагностики дають можливість 
оптимально визначити рольові функції кожного 
учасника гри, сформулювати ігрові групи, а саме: 
1) адміністрацію (викладач і два студенти з чис-

ла найбільш компетентних і об’єктивних сту-
дентів); 

2) фінансовий відділ (4 студента); 
3) відділ планування інвестицій (6 студентів); 
4) торговий відділ та відділ реклами (8 студен-

тів); 
5) експертну групу (3 студента). 

З урахування ігрового комплексу перед уча-
сниками гри ставляться конкретні завдання. 

Адміністрація формує відділи, виконує фу-
нкції консультанта учасників гри і головного її 
арбітра; на підготовчому етапі знайомить учас- 

 

ників з правилами гри і послідовністю її прове-
дення, вихідними даними, забезпечує, при необ-
хідності, додатковими статистичними даними. 
Адміністрація підводить підсумки гри, здійснює 
оцінку дій її учасників на основі попередньо 
розробленої системи стимулювання. 

Перед фінансовим відділом ставиться за-
вдання: виходячи з того, що капітал в 1 млн. грн. 
може бути розміщеним в банк під 50% річних 
або інвестованим у виробництво, причому ефек-
тивність інвестицій очікується в розмірі 100%, 
витрати задаються квадратною залежністю, а 
прибуток обкладається податком в р%, – визна-
чити, при яких значеннях р інвестиції у вироб-
ництво являються більш ефективними, ніж чис-
те розміщення капіталу в банк. 

Розрахунки можуть бути такими. 
Нехай х грн. інвестується у виробництво, а 

(1 – х) – розміщені під проценти. Тоді розміще-
ний капітал через рік стане рівним 
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Витрати складають ах2, тобто прибуток від 
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Загальна сума через рік складатиме: 
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. 
Потрібно знайти найбільше значення цієї 

функції на відрізку [0; 1]. 
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тобто згідно другій достатній умові екстремуму 
х0 – точка максимуму. 

Для того, щоб х0 належало відрізку [0; 1], не-

обхідне виконання умови 1
2
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або p < 25. Таким чином, якщо р  25, то вигід-
ніше нічого не вкладати в виробництво і розміс-

тити весь капітал в банк. Якщо p < 25, то можна 
показати, що при х = х0 
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тобто інвестиції у виробництво є більш вигідни-
ми, ніж чисте розміщення під проценти. 

Відділ планування інвестицій розв’язує 
проблему розподілу капіталовкладень в розмірі 
1 млн. грн. між чотирма підприємствами з ме-
тою забезпечення максимального збільшення 
випуску продукції, якщо використання і-им 
підприємством хі тис. грн. із вказаної суми капі-
таловкладень забезпечує приріст випуску про-
дукції, що визначається значенням нелінійної 
функції gi(x), i = 1, 2, 3, 4 і відображений в 
табл. 1. 
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Таблиця 1. 
Розподіл капіталовкладень. 

 

Приріст випуску продукції gi(x) в залежності від об’єму капіталовкладень (тис. грн.) Об’єм капіталовк-
ладень (тис. грн.) І, g1(x) ІІ, g2(x) ІІІ, g3(x) ІV, g4(x) 

0 0 0 0 0 
200 50 60 60 70 
400 80 100 110 110 
600 120 140 150 160 
800 180 180 200 200 
1000 210 230 240 250 

 

Задача розв’язується методами динамічного 
програмування. Використовується рекурентне 
співвідношення 

      xxFxgmaxxF n1nnnn   , 
де Fn – визначає оптимальне управління систе-
мою на п-му кроці, яке відповідає оптимальному 
управлінню попереднього стану системи, при-
чому       xgxgmaxxF 111  . 

Знайшовши послідовно F2(x), F3(x), F4(0), 
F4(200), F4(600), F4(800), обчислюється 

F4(1000) = F3(800) + g4(200) = 
= F4(400) + g3(400) + g4(200) = 

= F1(200) + g2(200) + g3(400) + g4(200) = 
= g1(200) + g2(200) + g3(400) + g4(200) = 290. 
Таким чином, максимальний приріст випус-

ку продукції складає 290 тис. грн. і матиме місце 
тоді, коли першому, другому і четвертому під-
приємствам буде виділено по 200 тис. грн., а 
третьому – 400 тис. грн. 

Торговому відділу та відділу реклами за да-
ними чотирьох торгових фірм, що рекламують 
свій товар, необхідно визначити залежність між 
витратами на рекламу та ростом товарообігу 
(табл. 2). 

Таблиця 2. 
Витрати на рекламу та ріст товарообігу. 

 

і 
хі 

затрати на рекламу 
(ум. гр. од.) 

уі 
товарообіг 
(ум. гр. од.) 

1 2 4 
2 3 6 
3 4 5 
4 5 7 

Очікуємо (оч) 6  
Всього 14 22 

 

Потрібно: 
1. Обчислити коефіцієнт лінійної моделі за-

лежності у від х. 
2. Обчислити залишки моделі і стандартну 

похибку моделі. 
3. Перевірити достовірність моделі. 
4. Перевірити достовірність коефіцієнтів лі-

нійної моделі. 
5. Обчислити коефіцієнт детермінації. 
6. Отримати точковий та інтервальний про-

гноз при хоч = 6. 

7. Побудувати 95% довірчі інтервали для 
математичного сподівання та індивідуальних 
значень у. 

8. Представити результати розрахунків в за-
гально прийнятому вигляді. 

9. Зробити висновки по удосконаленню рек-
ламного бізнесу. 

Робота проводиться з використанням про-
грамних продуктів, по отриманих результатах 
висновки рекламного відділу можуть бути на-
ступними. 

 Внаслідок малого об’єму вибірки модель 
недостовірна. Необхідно збільшити об’єм вибір-
ки і повторити розрахунки. 

 Аналіз залишків показує, що менеджери 
по рекламі в першій і третій фірмах не ефектив-
но рекламують свій товар. При тих втратах, що 
йдуть на рекламу, розрахункове значення това-
рообігу вище, ніж фактичне значення. Це могло 
виникнути за рахунок невдалого розміщення ре-
клами та її низької якості. Менеджери другої та 
четвертої фірм більш ефективно використовува-
ли кошти на рекламу і отримали товарообіг ви-
щий, ніж запланований. 

 Збільшення затрат на рекламу на 1 гр. од. 
приведе до зростання товарообігу на 0,8 гр. од. 
Це означає, що в середньому рекламний бізнес 
по чотирьох фірмах є збитковим. Однак для дру-
гої фірми рекламний бізнес являється прибутко-
вим: затрати на рекламу в 3 гр. од. дають можли-
вість збільшити товарообіг на 6 – 2,7 = 3,3 гр. од. 

 Якщо фірма витратить 6 гр. од. на рекла-
му, то найбільш імовірне значення товарообігу 
складе 7,5 гр. од. 

Загальний висновок: рекламний бізнес є 
збитковим. Необхідно змінити стратегію і мето-
ди проведення реклами. 

Експертна група вивчає процес гри, послі-
довність операцій і функцій її учасників; попе-
редньо знайомиться з можливими методами 
розрахунків, що будуть використовуватися ігро-
вими групами. Учасники експертної групи слід-
кують за дотриманням правил гри, контролюють 
нормативний час на виконання певних операцій, 
разом з адміністрацією розробляють систему 
стимулювання гри та систему оцінок. Основни-
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ми засобами стимулювання є премії та штрафи. 
Система оцінок учасників визначається за на-
ступними критеріями: рівень знань навчального 
матеріалу по певній темі; наявність навичок ви-
конання певних професійних функцій; узгодже-
ність дій учасників. 

Висновок. Ділова гра сприяє не тільки фо-
рмуванню спеціально орієнтованих знань, нави-
чок і умінь, а й розвитку особистості, здатної до 
самореалізації, саморозвитку, самовиховання, 
що є підтвердженням реальності гуманістичних 
тенденцій в навчальному процесі. 
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